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Inleiding 
 

Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie en RADAR, bureau voor gelijke 

behandeling en tegen discriminatie zetten zich in voor discriminatiebestrijding van ouderen. 

Op basis van elkaars kennis en kunde hebben Pluspunt en RADAR een methodiek ontwikkeld 

die zich richt op het verhelpen van vormen van discriminatie, vooroordelen en stereotypering 

waar ouderen last van hebben. Deze is in het jaar 2012 ingezet en in 2013 zette het project 

zich voort.  

Het afgelopen jaar is het aantal meldingen over leeftijdsdiscriminatie gestegen. Het 

onderwerp wordt steeds meer bespreekbaar. En dat moet zo blijven. Voor 

leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt was er ook veel aandacht het afgelopen jaar. Daar is 

tijdens het project op ingespeeld. Gemeente Rotterdam, RADAR en Pluspunt hebben een 

brief opgesteld en ondertekend waarin aandacht wordt gevraagd voor aigisme op de 

arbeidsmarkt en uitleg wordt gegeven over de wettelijke bepalingen.  

In 2013 is er opnieuw succes geboekt met het project ‘Bestrijding van ongelijke behandeling 

van ouderen’.  In dit jaarverslag leest u daar meer over. 

Pluspunt & RADAR 
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Resultaten 
 

Pluspunt en RADAR hebben zich in 2013 voor het tweede jaar ingezet voor 

discriminatiebestrijding van ouderen. Op basis van elkaars kennis en kunde is er een 

methodiek ontwikkeld om senioren bewust te maken van en weerbaar te zijn tegen 

leeftijdsdiscriminatie. Aan de hand van die methodiek hebben vrijwilligers van 55 jaar en 

ouder workshops gegeven aan diverse ouderengroepen. Het project verliep in vier fasen. 

Hieronder staat wat er bereikt is per fase. 

Fase 1 - actualiseren 

In 2012 is door middel van deskresearch is geïnventariseerd wat 

in recente literatuur en studies bekend was ‘negatieve 

beeldvorming en discriminatie van (en door) ouderen’. De 

opbrengst van de literatuurstudie diende als input voor de 

klankbordgroep. Dit rapport is in 2013 bijgesteld door middel 

van een update. Gezien het feit dat er veel aandacht was voor 

leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, ging een deel van de 

update over ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. In bijlage 

1 is de update die is toegevoegd aan de literatuurstudie na te 

lezen.  

 

Daarnaast is er een nameting gedaan door middel van een 

enquête. De mensen die hebben deelgenomen aan de 

workshopbijeenkomsten hebben een enquête ingevuld. De 

enquête is zowel digitaal als hardcopy ingevuld. In totaal is de enquête 78 keer bekeken, 66 

keer voor een deel ingevuld en 56 keer helemaal ingevuld. De leeftijd van de respondenten 

lag tussen de 43 en 71 jaar.  

 

Pluspunt heeft de enquête georganiseerd en de gegevens verzameld. RADAR heeft het rapport 

uitgewerkt. Uit de nameting kan geconcludeerd worden dat merendeel van de respondenten 

(44%) de beeldvorming over ouderen niet negatief, maar ook niet positief vindt. Dat ouderen 

soms te maken hebben met ongelijke behandeling en uitsluiting op grond van dat zij ouder 

zijn vindt 32% van de respondenten. Bijna evenveel respondenten (30%), denkt dat 

Leeftijdsdiscriminatie bij ouderen regelmatig voorkomt, vooral: 1) op de arbeidsmarkt (bij 

sollicitatie), 2)  in de zorg en financiële dienstverlening en 3) overheidsinstanties. Een derde 

deel van de mensen (33%) heeft wel eens ervaren anders te zijn behandeld of uitgesloten, 

omdat hij of zij een oudere is. Er heerst ontevredenheid over de dienstverlening van 

(openbaar-)vervoer en zorginstellingen. 

 
Een onderwerp dat eerder in het project naar voren is gebracht, is dat ouderen zich onderling 

nogal eens discriminerend kunnen uitlaten en dat er onder ouderen sprake is van uitsluiting en 

pesten. Aan de respondent is gevraagd of hij/zij dit beeld herkent. Meer dan de helft van de 

respondenten herkende het beeld en erkende dat er veel gepest wordt tussen ouderen 

onderling. 
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Fase 2 - expertmeeting 

Op 1 oktober 2013, de dag van de ouderen is er een expertmeeting georganiseerd in de hal 

van de centrale bibliotheek in Rotterdam. Tijdens de expertmeeting is een deel van de 

methodiek gepresenteerd. Ook is de brief waarbij er aandacht wordt gevraagd voor de (de 

negatieve gevolgen van) leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ondertekend door 

wethouder Korrie Louwes en de directeuren van Pluspunt en RADAR. In bijlage 2 staat de 

brief die is gestuurd naar werkgevers.  I 

Verder is de update van het rapport gepresenteerd en zijn de vrijwilligers die zich de 

afgelopen twee jaar hebben ingezet voor het project bedankt. Voor de expertmeeting hebben 

68 personen zich aangemeld. Daarnaast hebben 20 personen zich aangesloten gedurende de 

expertmeeting.  De bezoekers bestonden uit ouderen (ervaringsdeskundigen), professionals en 

geïnteresseerde bezoekers van de bibliotheek. Tijdens de expertmeeting op 1 oktober waren er 

88 gasten aanwezig.  

Fase 3 – verfijnen en uitbreiden van de eerder ontwikkelde methodes 

Aan de hand van de richtlijnen die besproken zijn tijdens de eerdere fasen hebben RADAR en 

Pluspunt twee werkvormen ontwikkeld. De werkvormen bestaan uit een theater -en een 

verhaalwerkvorm. De werkvormen zijn in 2012 twee keer uitgevoerd als pilots. Na de 

evaluatie van de pilots zijn de werkvormen bijgesteld.  

 

Na een half jaar ervaring op te hebben gedaan met verschillende ouderengroepen, en de 

eindevaluatie in 2012, is er een interventiebijeenkomst georganiseerd voor de vrijwillige 

trainers van het project. De aandachtspunten die voort zijn gekomen uit de evaluatie zijn met 

elkaar besproken. De daarbij behorende vaardigheden zijn aangescherpt. Een van de 

vrijwillige trainers, van het project,  heeft een deel van de invulling van de 

interventiebijeenkomst op zich genomen. Haar ervaring als dramadocente konden haar 

collega’s goed gebruiken voor de workshopbijeenkomsten. Voor de trainers die nog geen 

workshopbijeenkomst gegeven hadden, was de interventiebijeenkomst een goede 

mogelijkheid om te oefenen met de methodiek. Bij de interventiebijeenkomst waren 9 trainers 

aanwezig.  

 

Bij het verfijnen van de methodiek zijn 2 leden van de klankbordgroep betrokken geweest als 

adviseurs, omdat zij over een specifieke expertise beschikken die aansluit op de methodes. 

Daarnaast waren er 7 trainers, RADAR en Pluspunt betrokken bij het verfijnen en uitbreiden 

van de methodiek. De aandachtspunten voor de methodiek waren: 

 

  

 Vertrouwensband met de groep ontwikkelen 

 Thema goed aankaarten bij de groep 

 Warming-up moet beter aansluiten bij het thema 

 De trainer dient in te spelen op de groep 

 De trainers zijn op de hoogte van de soort bijeenkomst. 

 Naam van de bijeenkomst: Workshopbijeenkomst 

 Maak gebruik van humor 

 Behoefte aan vervolgbijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten 
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Fase 4 - uitvoering 

Voor de toezegging van subsidie is aangegeven dat er 10 bijeenkomsten zouden worden 

georganiseerd en er minimaal 100 deelnemers zouden worden bereikt. In 2013 zijn er meer 

dan 50% aan bijeenkomsten georganiseerd. In totaal zijn er 18 workshops gegeven en hebben 

234 personen deelgenomen aan de workshop.   

 

Via het netwerk van Pluspunt  hebben de trainers voor verschillende groepen gestaan. De 

groepen bestonden uit Kaapverdische, Caribische, Nederlandse en- Surinaamse ouderen, maar 

ook leden van Anders Ouder Worden (AOW) en bewoners van  woonzorgcentrum Nancy 

Zeelenberg. Verder is er samengewerkt met verschillende organisaties zoals stichting 

Zorgcocon en DOCK. Hieronder staat een lijst van de verschillende groepen met daarachter 

het aantal deelnemers  per bijeenkomst. 

                                                                                                               

Nr. Aantal deelnemers Groep 

1 12 AOW Hoogvliet 

2 14 Surinaamse groep Tori Oso 

3 12 Surinaamse groep Tori Oso 

4 11 Kaapverdiaanse ouderen St. Emanuel 

5 13 Kaapverdiaanse ouderen St. Emanuel 

6 16 55+ Charlois 

7 13 AOW + sociaal issolement 

8 14 AOW + sociaal issolement 

9 10 AOW Delfshaven 

10 11 AOW + sociaal issolement 

11 11 Caribische ouderen 

12 13 Caribische ouderen Tori Oso 

13 12 Kaapverdiaanse ouderen 55+ 

14 15 Surinaamse ouderen  

15 10 Surinaamse ouderen 

16 14 Kaapverdiaanse ouderen 

17 17 AOW groep 
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18 16 Bewoners Nancy Zeelenberg 
 

  18 Totaal 234 deelnemers 
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Beoogde- en gerealiseerde resultaten 

Beoogde resultaten 

o Klankbordgroep van senioren samenstellen en vragen / issues voorleggen  (10 / 15 

personen)  

o Inventarisatie onder ouderengroepen / clubs  (met een bereik van 30 senioren) middels 

een enquête 

o Twee expertmeetings met ca. 20 deelnemers uit de doelgroep en uit organisaties per 

keer. 

o Twee methoden zijn aangepast en uitgevoerd. 

o Groep van 10 senioren volgt opleiding als train de trainer 

o 15 organisaties / ouderengroepen hebben de methodiekoverdracht en workshoptraining 

gevolgd  en hun vaardigheden vergroot om de methode toe te passen, met inzet van 

een train de trainer. Aan de methodiekoverdracht en de workshoptraining doen circa 

150 deelnemers mee  

o Antwoord op de gestelde vragen in de aanleiding van dit plan. 

o Totaal bereik 210 personen. 

Gerealiseerde resultaten 

 Klankbordgroep van senioren samengesteld en vragen / issues voorgelegd:10 

personen. 

 Inventarisatie onder ouderengroepen (met een bereik van 78 senioren) middels een 

enquête 

 Twee expertmeetings met een totaal bereik van 97 deelnemers. En 20 extra bezoekers. 

 De methodiek is aangepast aan de hand van de uitkomsten van de 

evaluatiebijeenkomst en interventiebijeenkomst. 

 Een groep van 11 senioren heeft de opleiding als trainer gevolgd. 

 18 organisaties / ouderengroepen hebben de methodiekoverdracht gevolgd  en hun 

vaardigheden vergroot door de methode toe te passen, met inzet van de 

workshopbijeenkomst ‘Bestrijding van ongelijke behandeling van ouderen’. In totaal 

hebben 234 personen deelgenomen aan de workshop. 

 Antwoord op de gestelde vragen in de aanleiding van het projectplan zijn beantwoord 

door middel van het rapport. 

 Totaal bereik van 450 personen. 
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Activiteiten 

Informatiebijeenkomsten 

De workshopbijeenkomsten werden gegeven door twee vrijwilligers die de 

methodiekoverdracht gehad hebben van Rob Stoop (senior trainer, RADAR). Voorafgaand 

een workshop, kwamen de vrijwilligers samen om af te spreken hoe zij de bijeenkomst vorm 

gaven. Dit gebeurde onder begeleiding van Mirla Gomes (projectmedewerker, Pluspunt). 

Hierbij werd er gebruik gemaakt van een keuzeformulier. De materialen voor de 

bijeenkomsten werden verzorgd door Pluspunt. 
 

Werving 

De werving van de verschillende groepen verliep via het netwerk van Pluspunt. Een aantal 

trainers kennen groepen en/of hebben zelf een groep waarbij de workshop ‘Bestrijding van 

ongelijke behandeling van ouderen’ ingezet kon worden. Ook is Pluspunt door organisaties 

benaderd om een workshopbijeenkomst te geven.  
 

Ervaringen  

Elke bijeenkomst was anders. En er is gebruik gemaakt van de verschillende onderdelen van 

de methodiek (1: Verhalenvertellers en 2: Perspectief verbreden). Ook zijn er combinaties 

gemaakt. De trainers hebben hun eigen draai gegeven aan de bijeenkomsten. Sommige 

groepen waren aan het begin van de bijeenkomst terughoudend, maar alle groepen waren na 

afloop zeer te spreken over de workshopbijeenkomst ‘Bestrijding van ongelijke behandeling 

van ouderen’.  

 

Na de bijeenkomsten hebben zowel de deelnemers als de trainers een evaluatieformulier 

ingevuld. De evaluaties dienen om de werkwijze van het project bij te stellen indien de 

opmerkingen daar aanleiding toe geven. 
 

Methodiek  

Naast de methodiek ‘Wel oud maar geen ‘oudje’; methodieken om vooroordelen over en 

discriminatie van ouderen aan te pakken’ is er een verslag gemaakt waarbij de punten die 

bijgesteld zijn aan de hand van de evaluatie -en interventiebijeenkomst.  

 

De vrijwillige trainers hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdieping in de 

methodiek, zodat zij sneller het bewustwordingsproces op gang brengen bij de deelnemers. 

Daarnaast staan zij ook zelfverzekerder voor een groep, wanneer de methodiek 

geïnternaliseerd is.  
 

Hoogtepunten  

Aandacht voor het rapport 

In de nieuwsbrief (nr. 15) van 16 juli 2013 heeft Zorgimpuls verwezen naar de het rapport 

over discriminatie en vooroordelen over ouderen dat staat op de website van Pluspunt.  
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ZorgImpuls geeft onafhankelijk advies en praktische begeleiding aan eerstelijnszorgverleners 

in de regio Rotterdam, Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Barendrecht.  

  

Vervolgbijeenkomst Tori Oso 

In april 2013 is er een vervolgbijeenkomst georganiseerd bij de Surinaamse ouderengroep van 

PBR. De ouderen uit de groep hadden behoefte aan een verdiepingsbijeenkomst over het 

thema. Hierbij werd er vooral ingegaan op het zelfbeeld dat ouderen hebben.  

 

Stichting Zorgcocon gaat aan de slag met methodiek 

Stichting Zorgcocon was een trouwe samenwerkingspartner tijdens de uitvoering van de 

workshopbijeenkomsten. Zij hadden diverse Caribische groepen waar de 

workshopbijeenkomsten gegeven kon worden. Een van de vrijwillige trainers is verder aan de 

slag gegaan met de methodiek bij stichting Zorgcocon. Dit bevorderd de verduurzaming van 

het project.  

 

Bijeenkomst over pesten bij Nancy Zeelenberg 

DOCK heeft Pluspunt gevraagd om een 

bijeenkomt te organiseren rondom pestgedrag van 

ouderen onder elkaar. De workshopbijeenkomst 

is toen op maat gemaakt voor de desbetreffende 

doelgroep. Na de bijeenkomst is er een verslag 

gemaakt waar de organisatie verder mee aan de 

slag kon. Erg opvallend was dat de bewoners van 

Nancy Zeelenberg ook de behoefte hadden om 

gehoord te worden en meer op de hoogte gesteld 

zouden willen worden van veranderingen in het 

wooncomplex. Zij voelden zich buitengesloten. 

 

Gelijke behandeling van ouderen 

Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. In 

samenwerking met de gemeente Rotterdam, hebben Pluspunt en RADAR, een brief opgesteld 

die verstuurd is naar werkgevers in Rotterdam. In de brief wordt aandacht gevraagd voor (de 

negatieve gevolgen van) leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en wordt er uitleg gegeven 

over de wettelijke bepalingen. 

 

Tijdens de expertmeeting is de brief ondertekend door wethouder Korrie Louwes en de 

directeuren van Pluspunt en RADAR. MKB, Kvk en VNO NCW Rotterdam omarmen het 

initiatief en hebben meegewerkt met het verspreiden van de brief onder werkgevers.  
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Bijlagen: 

1. Update literatuurstudie 

Hieronder staat de update die is toegevoegd aan de literatuurstudie in juni 2013. De volledige 

literatuurstudie is terug te vinden op de website van Pluspunt via deze link:   

http://pluspuntrotterdam.nl/cms/Uploads/verslag_radar_pluspunt_inventarisatie_discriminatie

_ouderen___versie_juni_2013.pdf  

 

Update, juni 2013 

Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid en op de websites van RADAR en Pluspunt 

gepubliceerd. Het onderwerp – discriminatie van ouderen, heeft in de laatste maanden echter niet 

aan actualiteit ingeboet, vandaar dat er in dit toegevoegde hoofdstuk een overzicht wordt gegeven 

van het nieuws in de laatste maanden. 

In 2012 kreeg RADAR in Rotterdam-Rijnmond 52 meldingen van discriminatie op grond van leeftijd, 

dat is 10 procent van het totale aantal meldingen. In 2011 waren dat nog 31 meldingen (in dat jaar 7 

procent van het totale aantal meldingen). Acht meldingen gingen over discriminatie bij de toegang 

tot goederen en diensten. Zo waren er drie meldingen van 70-plussers die bij een bank geen lening 

meer konden afsluiten vanwege hun leeftijd. Drie andere meldingen gingen over verzekeraars: de 

melders voelen zich gediscrimineerd, omdat voor hen andere voorwaarden werden gehanteerd dan 

voor jongere mensen . Ook vonden zij het oneerlijk dat ouderen een hogere premie moeten betalen. 

Eén melding betreft de regeling voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, die is niet in alle 

gemeenten hetzelfde waardoor ook ongelijkheid wordt ervaren. Helaas is er sinds de vorige 

verschijningsdatum van dit rapport geen baanbrekend nieuws te melden: ongelijke behandeling op 

grond van leeftijd bij de toegang tot goederen en diensten is wettelijk nog steeds toegestaan.  

Bijna 80 procent van de meldingen bij RADAR in Rotterdam-Rijnmond in 2012 heeft betrekking op de 

arbeidsmarkt. Hiervan gingen ruim 20 meldingen over vacatureteksten waarin een leeftijdseis wordt 

vermeld. De eisen variëren, er wordt bijvoorbeeld om een medewerker tussen de 25 en 35 jaar 

gevraagd. Niet alleen ouderen worden hiermee buitengesloten, ook jongeren zijn in dit geval de 

dupe. Werkgevers die worden ‘betrapt’ op een dergelijke vacaturetekst krijgen van RADAR steevast 

een brief met daarin de uitleg dat de vacaturetekst in strijd is met wettelijke bepalingen. Helaas 

blijken werkgevers nog altijd niet op de hoogte te zijn van het feit dat leeftijdseisen zonder 

objectieve rechtvaardiging niet toegestaan zijn. In 2012 kreeg  RADAR in Rotterdam-Rijnmond 

bovendien 9 meldingen van 40-plussers, die werden afgewezen voor een baan omdat zij ‘te oud’ 

waren.1  

Het jaar 2012 was het Europese jaar van ‘Active Ageing and Solidarity Between Generations’. Een jaar 

waarin op Europees niveau aandacht werd gevraagd voor de bijdrage die ouderen leveren aan de 

samenleving, met als doel politici en beleidsmakers aan te sporen ‘actief ouder worden’ en de 

solidariteit tussen generaties te bevorderen. Onlangs werd door de Europese Commissie een ‘Active 

Ageing Index’ gelanceerd. De index geeft weer in welke mate ouderen in staat worden gesteld een 

                                                           
1
 Bron: meldingen RADAR 2012 

http://pluspuntrotterdam.nl/cms/Uploads/verslag_radar_pluspunt_inventarisatie_discriminatie_ouderen___versie_juni_2013.pdf
http://pluspuntrotterdam.nl/cms/Uploads/verslag_radar_pluspunt_inventarisatie_discriminatie_ouderen___versie_juni_2013.pdf
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actief leven te leiden op het gebied van werkgelegenheid, de deelname aan het sociale en culturele 

leven en zelfstandig wonen. Uit de vergelijking van de 27 Europese lidstaten blijkt dat Nederland 

gemiddeld een vijfde plek scoort en Zweden, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk voor 

zich moet laten gaan. Wat betreft werkgelegenheid scoort Nederland een achtste plek.2 

Wat zeggen dit soort gegevens nu eigenlijk? En wat betekenen zij voor het dagelijks leven van 

ouderen? Duidelijk is dat er nog steeds verbetering mogelijk is wat betreft commerciële 

dienstverlening (banken en verzekeraars), beeldvorming over ouderen en werkgelegenheid. De 

nieuwsberichten over de kansen op de arbeidsmarkt voor oudere werknemers geven in de afgelopen 

maanden geen rooskleuriger beeld. Het CBS berichtte onlangs dat het aandeel 60 tot 65 jarigen met 

een baan in 2012 weliswaar weer is toegenomen, ook het aantal ouderen (55 tot 65 jaar) dat 

werkloos is (of minder dan 12 uur werkt) en wel graag (meer) zou werken in 2012 is toegenomen. In 

2012 gaat het in deze leeftijdcategorie om 143.000 werkzoekenden, een stijging van 21.000 ten 

opzichte van een jaar eerder.3 Overigens is werkloosheid niet alleen voor ouderen een probleem. In 

de huidige economische situatie neemt de werkloosheid in zijn algemeenheid steeds verder toe en 

was in het eerste kwartaal de stijging van de werkloosheid onder 25 tot 45-jarigen het sterkst.4 Uit 

onderzoek van het CBS blijkt dat niet alleen leeftijd, maar ook andere factoren zoals de duur van de 

vorige baan, de sector waarin men werkt, de herkomst en de plaats waar men woont van invloed zijn 

op de kansen om een baan te vinden nadat iemand in de WW terecht is gekomen. Hoe ouder de 

persoon is, hoe kleiner de kans blijkt om een baan te vinden. Ook voor personen die langer in 

dezelfde baan hebben gewerkt voordat zij de WW instroomden, neemt de kans op het vinden van 

een baan geleidelijk af. Niet-westerse allochtonen stromen minder vaak uit de WW naar een baan 

dan autochtonen. Ook blijkt uit het onderzoek dat personen die in de Randstad wonen een grotere 

kans hebben op het vinden van een baan.5 In relatie tot deze gegevens, valt op dat de 

arbeidsmarktparticipatie van niet-westerse allochtone achterblijft bij die van westerse allochtone 

ouderen en autochtone ouderen.6 

Los van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt houden de kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen 

en leeftijddiscriminatie de Nederlandse politiek ook in de afgelopen tijd bezig. De Tweede Kamer 

heeft begin dit jaar de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd inzake de mogelijkheden 

om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen en te bestrijden. In deze adviesvraag is 

discriminatie op grond van leeftijd expliciet benoemd. De verwachting is dat de SER in de loop van 

2013 de Kamer hierover zal adviseren.7 Tijdens het Algemeen Overleg op 14 maart 2013 heeft 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat hij een duidelijke taak voor 

zichzelf ziet weggelegd om de ‘vooroordelen over oudere werknemers weg te nemen’ en afspraken 

te maken over thema’s als duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken. “Wij moeten ophouden 

oudere werknemers als ziek, zwak en misselijk te bestempelen, want dat wordt op een gegeven 

                                                           
2
 http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home 

3
 CBS (2013), Ouderen steeds vaker actief op de arbeidsmarkt, gevonden op 21 mei 2013 op http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3795-wm.htm 
4
 CBS (2013), Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent, gevonden op 21 mei 2013 op http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-026-pb.htm 
5
 CBS (2012), Kans op een baan na de WW nader bekeken, gevonden op http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A663FA86-BB61-

4C2C-9441-CD993174CD17/0/2012k4v4p36art.pdf 
6
 CBS (2012), Jaarrapport integratie 2012. Den Haag/Heerlen: CBS. 

7
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2013), Adviesvraag discriminatie op de arbeidsmarkt, 18 februari 2013. 
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moment een selffulfilling prophecy.”8 Uit onderzoek blijkt dat leeftijd niet alles zegt over gezondheid: 

slechts een klein percentage 65 tot 70-jarigen gaat er in gezondheid op achteruit. Andere factoren, 

zoals leefstijl en de fysieke belasting van een beroep zijn een belangrijkere voorspelling van 

(langdurig) ziekteverzuim, ook voor werknemers jonger dan 65 jaar. Bovendien blijkt dat 

gezondheidsklachten bij ouderen niet automatisch leiden tot verminderde arbeidsinzetbaarheid: zij 

kunnen zich prima redden.9  

In 2012 startten Pluspunt en RADAR een gezamenlijk project, waarvan dit rapport onderdeel 

uitmaakt. Inmiddels is een methodiek ontwikkeld en getest die ouderen weerbaar maakt tegen 

uitsluiting, ongelijke behandeling en discriminatie. Elf senioren hebben de ‘Train de trainer’ opleiding 

gevolgd. In totaal hebben al meer dan 200 ouderen aan verschillende bijeenkomsten en workshops 

deelgenomen waarin hun kennis van uitsluiting en discriminatie en hun vaardigheden om hiermee 

om te gaan zijn vergroot. In 2013 heeft dit project een vervolg gekregen en zijn er nieuwe 

bijeenkomsten georganiseerd. 

RADAR en Pluspunt gaan een brief op te stellen waarin aandacht wordt gevraagd voor (de negatieve 

gevolgen van) leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en tekst en uitleg wordt gegeven bij 

wettelijke bepalingen. De brief zal worden verstuurd aan werkgevers in Rotterdam. 

Tot slot is vermeldenswaard dat ook het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie 

Gelijke Behandeling) in 2013 speciale aandacht heeft voor de arbeidsmarkt. Het College  zal in 2013 

onderzoek uitvoeren naar de werking van onderliggende discriminatiemechanismen (onbewuste 

vooroordelen, stereotypen) die spelen bij de toegang tot de arbeid voor etnische minderheden, 

mensen met een beperking, ouderen en jongeren. De inzichten zullen worden gebruikt voor de 

ontwikkeling van een training voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de werving en 

selectie van personeel.10  

Discriminatie van ouderen, het is een onderwerp waar wij voorlopig nog niet over uitgepraat en 

uitgeschreven zullen zijn. Zoals in dit rapport ‘Wel oud, maar geen oudje’ is geconcludeerd, staat met 

name de arbeidsmarkt volop in de belangstelling. RADAR en Pluspunt zullen de ontwikkelingen 

blijven volgen en daarop invloed uitoefenen. Daarnaast zoeken wij ook de samenwerking als het gaat 

om onderwerpen die minder voor de hand lijken te liggen, maar die evengoed onze aandacht 

verdienen: discriminatie van ouderen op andere terreinen dan de arbeidsmarkt, zoals bij de toegang 

tot goederen en diensten, vooroordelen, leeftijdsdiscriminatie en negatieve beeldvorming over 

ouderen in het algemeen – ageïsme in de brede zin van het woord. 

 

RADAR, kenniscentrum gelijke behandeling en discriminatie 
Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie 

                                                           
8
 Tweede Kamer (2013), Verslag van het Algemeen Overleg gehouden op 14 maart 2013 over Discriminatieonderwerpen, 

Kamerstuk 30950 nr. 57, 25 april 2013. 
9
 Nauta, A., Bruin, M.R. de, & Cremer, R. (2004). De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid van oudere 

werknemers. Hoofddorp: TNO. 
10

 College voor de Rechten van de Mens, gevonden op www.mensenrechten.nl/dossier/toegang-tot-werk 
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2. Brief aan werkgevers 

 
Op de volgende pagina staat de brief die verstuurd is naar werkgevers. Op de website van Pluspunt 

kunt u de brief ook teruglezen via: 

http://pluspuntrotterdam.nl/cms/Uploads/Brief_GELIJKE_BEHANDELING_VAN_OUDEREN_ARBEIDS

MARKT.pdf 

http://pluspuntrotterdam.nl/cms/Uploads/Brief_GELIJKE_BEHANDELING_VAN_OUDEREN_ARBEIDSMARKT.pdf
http://pluspuntrotterdam.nl/cms/Uploads/Brief_GELIJKE_BEHANDELING_VAN_OUDEREN_ARBEIDSMARKT.pdf
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Aan alle werkgevers in Rotterdam    Rotterdam, 1 oktober 2013 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Als werkgever bent u op zoek naar personeel. U heeft een vacature en kiest uit alle 
sollicitanten (jong of oud, dun of dik, met ervaring of zonder ervaring, et cetera) de juiste 
kandidaat. Omdat u met uw personeel voor langere tijd een verbintenis aangaat, gaat u 
hierbij niet over één nacht ijs en dat is terecht.  
 
Over leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt wordt de laatste tijd veel gezegd en 
geschreven. De jeugdwerkloosheid loopt op, maar ook ouderen hebben moeite om een 
baan te vinden óf te behouden. ‘Ouder’ is hierbij een rekbaar begrip. Op de arbeidsmarkt 
ben je heel jong al snel ‘te oud’.  
 
In het afgelopen jaar werkten Pluspunt en RADAR in opdracht van de gemeente Rotterdam, 
gezamenlijk aan een project om aandacht te vragen voor negatieve beeldvorming over 
ouderen en om leeftijdsdiscriminatie te verminderen. In het kader van dit project willen 
wij uw aandacht vestigen op de Wet Gelijke Behandeling op Grond van Leeftijd die, op 
enkele uitzonderingen na, onderscheid op basis van leeftijd bij arbeid en beroep verbiedt. 
Deze wet garandeert gelijke kansen voor alle kandidaten, ongeacht hun leeftijd. Deze 
wetgeving is niet bij iedereen bekend. 

 
Om meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over wat wel en niet toegestaan is, heeft het College 
van de Rechten van de Mens een website ontwikkeld die arbeidsbemiddelaars en werkgevers 
aanknopingspunten biedt om vooraf te beoordelen of zij mogelijk in strijd met de wet handelen door 
leeftijdsgrenzen te hanteren. U vindt de website op www.wervingenselectiegids.nl.  
 
Omdat de bevordering van gelijke kansen een belangrijke pijler is voor de gemeente 
Rotterdam, Pluspunt en RADAR en omdat het ontzettend zonde is wanneer organisaties 
zichzelf te kort doen door een bepaalde groep werknemers over het hoofd te zien of uit te 
sluiten, doen wij in gezamenlijkheid een appel op u: wij dagen u uit om eens echt stil te 
staan bij beelden die u hebt bij oudere werknemers, te onderzoeken of deze beelden wel 
kloppen. Oudere werknemers zouden uw bedrijf wat extra kunnen bieden als het om 
ervaring en kwaliteit gaat. Niet omdat het moet volgens de wet, maar omdat we alle 
handen nodig hebben om de stad economisch en sociaal te laten groeien.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
……………………………………….  …………………………………………     ……………………………………………… 
Korrie Louwes,   Cyriel Triesscheijn     Heili Bassa 
Wethouder Arbeidsmarkt,  RADAR, kennis-        Pluspunt, expertise- 
Hoger Onderwijs, Innovatie  centrum gelijke behandeling  centrum voor senioren en  
en Participatie  en discriminatie     participatie 

 
 
 

 

http://www.wervingenselectiegids.nl/

