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Voorwoord
Mijn naam is Susanne Mes en ik zit momenteel, juni 2013, in het vierde jaar van mijn hbo-opleiding.
Ter afsluiting van de opleiding Sociaal juridische dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam
(HvA), moest ik een externe opdracht uitvoeren. Dit rapport omschrijft het onderzoek dat ik gedaan
heb als externe opdracht. Opdrachtgever van dit onderzoek is het antidiscriminatiebureau Art.1
Midden Nederland. Hier heb ik tijdens mijn derde studie jaar stage gelopen. Door de goede ervaring
tijdens de stage, heb ik gevraagd of ik mijn externe opdracht voor hen mocht uitvoeren. Ik wil Art.1
Midden Nederland bedanken voor de mogelijkheid om het onderzoek te mogen uitvoeren en voor de
hulp die zij daarbij hebben geleverd.
Het onderzoek heeft mijn netwerk vergroot en vaardigheden versterkt. Zo had ik nog nooit een
enquête gemaakt, uitgezet en verwerkt. Ik weet nu waar knelpunten liggen en hoe je deze kunt
voorkomen of verhelpen. Deze vaardigheden zijn mede ontwikkeld door de begeleiding van de HvA.
Daarnaast is het schrijven van een dergelijk groot rapport altijd een uitdaging. Ik ben deze uitdaging
aangegaan en ik ben tevreden met het resultaat. Het resultaat is mede te danken aan de organisaties
die mij hebben geholpen tijdens het onderzoek. Ik wil de medewerkers van die organisaties hartelijk
bedanken.
Uiteraard hoop ik dat de resultaten van het onderzoek gebruikt gaan worden als handleiding. Het kan
de medewerkers van Art.1 MN inzicht geven over of en hoe leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
ervaren wordt. Voor anderen dan Art.1 MN is de informatie in dit rapport ook relevant bij het
vergaren van kennis over ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Amsterdam, 2 juni 2013
Susanne Mes
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Samenvatting
Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) is het antidiscriminatiebureau voor de provincie Utrecht. Zij had
geen zicht op de ervaringen van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek heeft
bijgedragen aan meer informatie over ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Onderzocht
is hoe groot de omvang en wat de aard is van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij
werkloze 45-plussers uit Amersfoort. Voor 45-plussers is gekozen omdat het CBS meldt dat deze
groep steeds groter wordt1. Werklozen staan centraal omdat deze personen misschien dubbel
probleem ervaren. Het feit dat zij geen baan hebben en de kans dat zij leeftijddiscriminatie op de
arbeidsmarkt ervaren. Het is voor dit onderzoek te groot om alle werkloze 45-plussers te
onderzoeken, daarom is gekozen voor diegene woonachtig in Amersfoort.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende hoofdvraag:
Wat is de aard en omvang van ervaren leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen op de arbeidsmarkt
in de gemeente Amersfoort?
De conclusie daarop is gebaseerd op de resultaten van de onderstaande deelvragen. Deelvragen 1
t/m 5 is onderzocht door middel van een enquête. Voor deelvragen 6 en 7 zijn interviews
afgenomen.
1. Hoeveel werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt?
2. Door welke situaties op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie?
3. Tijdens welk stadium op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
4. Wat is de beleving van werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort bij ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
5. In welke arbeidssector ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
6. Wat signaleren medewerkers van een uitzendbureau van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
7. Wat signaleren medewerkers van (belangen)organisaties voor ouderen van ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
De belangrijkste resultaten en conclusies zijn:
De aard van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit
Amersfoort, kan per geval verschillen. Het meest wordt er discriminatie ervaren bij het verrichten
van arbeid of tijdens het zoeken en solliciteren naar werk. De ervaringen worden meestal
veroorzaakt door werkgevers of leidinggevenden/managers en worden vaak ontdekt in een
persoonlijk gesprek of via via/roddelen. Bouw komt naar voren als arbeidssector waar de meeste
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaart wordt door de werkloze 45-plussers. De
professionals die met hen werken delen die mening. Zij geven echter de ICT ook aan als arbeidssector
waar veel leeftijdsdiscriminatie ervaart wordt. Merendeel van de ervaren discriminatie is gebaseerd
op vermoedens, dat blijkt uit de enquête maar ook uit de interviews. Wettelijk maakt het niets uit of
er sprake is van directe discriminatie of dat er enkel vermoedens bestaan. Het is dan echter alleen
moeilijker te bewijzen. Volgens een professional van het UWV weten de werkgevers de wet zo te
omzeilen, dat er niet vaak bewijzen zijn van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Dit zou de
reden kunnen zijn waarom veel werkloze 45-plussers geen directe leeftijdsdiscriminatie ervaren op
de arbeidsmarkt.
1

De Vries, R. Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag. Centraal Bureau voor de Statistiek. Op:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/20123725-wm.htm , laatste wijziging 15 november 2012
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Het effect dat de ervaren leeftijdsdiscriminatie heeft bij diegene die het ervaren, zegt ook iets over
de aard. Gebleken is dat leeftijdsdiscriminatie verschillende soorten emotionele gevolgen met zich
meebrengt. Voornamelijk irritatie en teleurstelling.
Volgens professionals die met de doelgroep werken is de aard van de ervaren leeftijdsdiscriminatie
vaak een excuus. Werkloze 45-plussers geven leeftijdsdiscriminatie de schuld, omdat zij graag iets de
schuld willen geven. Op deze manier zijn zij zelf niet de schuldigen.
De omvang van werkloze 45-plussers uit Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie ervaren is groot. Meer
dan de helft ervaart leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Een kleiner deel hebben zelfs
meerdere keren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. Professionals die met werkloze
45-plussers uit Amersfoort werken, beamen dat veel werkloze 45-plussers uit Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. De meeste werkloze 45-plussers uit Amersfoort
laten het aan de professionals merken als zij leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben
ervaren.
De meeste werkloze 45-plussers uit Amersfoort ondernemen geen actie tegen hun ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. De professionals gaven daarvoor als reden, dat een klacht
indienen of een andere actie toch niet het gewenste effect heeft. Deze mening past bij de conclusie
dat werkloze 45-plussers over het algemeen geen hulp van een antidiscriminatiebureau verlangen
tijdens hun ervaring van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Wel delen werkloze 45-plussers
uit Amersfoort hun ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt met anderen. Dat zij geen hulp
willen van een antidiscriminatiebureau betekend dus niet, dat zij de ervaren leeftijdsdiscriminatie
voor zich houden.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er voor Art.1 MN de volgende aanbevelingen gegeven:
- Een vervolgonderzoek door middel van interviews met werkloze 45-plussers die
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren. Zij geven aan geen hulp te willen
van een antidiscriminatiebureau. Door middel van het vervolgonderzoek kan duidelijk
worden waarom niet. Ook wordt er duidelijk wat de werkloze 45-plussers dan wel van een
antidiscriminatiebureau verwachten. Voor Art.1 MN is het belangrijk om dit te weten, want
dan zij haar werkzaamheden daarop aanpassen.
- Een (landelijke) campagne starten tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Veel
werkloze ouderen uit Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren,
leiden onder emotionele gevolgen daarvan. Het starten van een campagne is daarom een
manier om leeftijdsdiscriminatie onder de aandacht te brengen en de ernst daarvan duidelijk
te maken. Het aantrekkelijkst is om de campagne in samenwerking met andere organisaties
uit te voeren. Op deze manier kan deze grootschalig en daadkrachtig uitgevoerd worden. Aan
de hand van de samenwerkingspartners zou de campagne eventueel landelijk uitgevoerd
kunnen worden.
- Een voorlichting ontwikkelen voor organisaties die werken met en/of voor oudere
werklozen/werknemers. Een voorlichting zou professionals kunnen informeren over alle
aspecten van leeftijdsdiscriminatie. Ook kan het hen uitleggen hoe om te gaan met mensen
die klagen over ervaringen van leeftijdsdiscriminatie en wat de professionals kunnen doen
om leeftijdsdiscriminatie te verkomen of te bestrijden. Uiteraard zal Art.1 MN ook adviseren
in de voorlichting om de klachten van leeftijdsdiscriminatie die de professional ontvangen, te
melden bij Art.1 MN.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding voor het onderzoek
In de media en uit onderzoek blijkt dat er steeds meer werkloze ouderen (45-plussers) zijn. Zo stelde
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vast dat, in het derde kwartaal van 2012, 173.000 45plussers werkloos waren. Dat is voor die doelgroep het hoogste aantal sinds jaren2. Ook uit het UWV
Kennisverslag 2012-3 blijkt dat het aantal ouderen met een WW-uitkering stijgt3. De Raad voor Werk
en Inkomen (RWI) beschreef in een analyse, dat het mede komt door het negatieve
verwachtingspatroon van werkgevers, dat ouderen moeilijker aan een baan komen4. Uit Belgisch
onderzoek bleek dat werkgevers in België niet alleen een negatief verwachtingspatroon hebben,
maar dat werknemers, HR personeel en vakbonden ook negatieve vooroordelen over ouderen
hebben ten opzichte van werk5. Als er gehandeld wordt vanuit die vooroordelen, dan zouden
ouderen zich misschien benadeeld of zelfs gediscrimineerd voelen. De opdrachtgever van dit
onderzoek Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN), wil als antidiscriminatiebureau mensen helpen die
zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelen. Als ouderen zich daadwerkelijk benadeeld of
gediscrimineerd voelen, dan zal Art.1 MN daar aandacht aan gaan besteden. Voor Art.1 MN dat gaat
doen, wil zij eerst weten of werkloze ouderen zich gediscrimineerd voelen vanwege hun leeftijd op
de arbeidsmarkt en wat de aard en omvang daarvan is.
Art.1 MN heeft geen zicht op het feit of werkloze ouderen zich gediscrimineerd voelen vanwege hun
leeftijd op de arbeidsmarkt. Uit de Jaarrapportage Amersfoort 2012 van Art.1 MN blijkt dat geen één
cliënt discriminatie heeft gemeld op grond van leeftijd6. Of er leeftijdsdiscriminatie wordt ervaren is
daarom niet bekend. Art.1 MN weet daarom niet of er aandacht besteed moet worden aan
leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen.
Daarnaast hebben werkloze ouderen een probleem, want zij hebben geen baan. Mochten zij zich ook
nog gediscrimineerd voelen, dan hebben zij een dubbel probleem. Daarbij zouden de gevoelens van
discriminatie hen kunnen belemmeren bij het vinden van werk. In het onderzoek en dit rapport
wordt onder werkloze ouderen verstaan: 45-plussers die geen betaalde baan hebben.
Ook spelen uitzendbureaus en (belangen-)organisaties voor werklozen of ouderen een rol binnen het
probleem. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor werkloze ouderen. Hierdoor krijgen zij
waarschijnlijk als eerste de signalen binnen of er leeftijdsdiscriminatie wordt ervaren.
Art.1 MN wil onderzocht hebben of werkloze ouderen zich gediscrimineerd voelen op de
arbeidsmarkt. Art.1 MN kan daar dan anderen (zoals gemeenten) over informeren en aandacht aan
het probleem besteden.
Art.1 MN zou er zonder onderzoek ook van uit kunnen gaan dat werkloze ouderen zich
gediscrimineerd voelen. Dat zou zij kunnen baseren op de hogere werkloosheidscijfers bij ouderen en
het vermoeden dat daar discriminatie bij te pas komt. Er bestaat dan wel de kans dat Art.1 MN
onnodig aandacht, geld en mankracht besteedt. Het is zonder onderzoek niet zeker of werkloze
ouderen zich daadwerkelijke gediscrimineerd voelen.

2

De Vries, R. Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag. Centraal Bureau voor de Statistiek. Op:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/20123725-wm.htm , laatste wijziging 15 november 2012
3
Kenniscentrum UWV. (2012) UWV Kennisverslag 2012-3: Ontwikkeling in de sociale zekerheid, Arbeidsmarkt
en arbeidsparticipatie, Professionaliseren dienstverlening.
4
RWI. (2011) G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen.
5
Spaans, C en Vandenbroucke, S. (2012) Opinieonderzoek ‘’Te jong? Te oud?’’: Stereotypen en vooroordelen
met betrekking tot leeftijd op de werkvloer. Ipos Public Affers.
6
Vooijs, M. (2013) Jaarrapportage Amersfoort 2012. Art.1 Midden Nederland
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Art.1 MN zou er zonder onderzoek ook juist geen aandacht aan kunnen besteden. Zij weet dan niet
of er gevoelens van discriminatie zijn, dus ook niet dat zij daar aandacht aan moet besteden. In dat
geval zouden werkloze ouderen die zich gediscrimineerd voelen, niet geholpen worden. Zij zouden
bijvoorbeeld geen advies kunnen ontvangen om ontslag tegen te gaan of om werving beter te laten
verlopen. Daarnaast is het mogelijk dat zij zich niet serieus genomen voelen in hun
discriminatiegevoel, als zij niet gehoord worden.

1.2 Sociale context
Eerder is al vermeld dat er, in het derde kwartaal van 2012, 173.000 ouderen werkloos waren7.
Het probleem wordt in dit onderzoek beperkt. Art.1 MN is alleen werkzaam in de provincie Utrecht.
Daardoor zouden alleen de werkloze ouderen die zich eventueel gediscrimineerd voelen vanwege
hun leeftijd uit de provincie Utrecht geholpen kunnen worden door Art.1 MN. Door de omvang van
de provincie Utrecht wordt de onderzoeksgroep nogmaals beperkt. De tijd voor het onderzoek zou
bij die omvang te weinig zijn om een bruikbaar en betrouwbaar onderzoek te verrichten. De
algemene werkloosheidscijfers vallen voor de provincie Utrecht licht positief uit, in vergelijking met
de landelijke werkloosheidscijfers. Het werkloosheidspercentage in de provincie Utrecht is 5,7% en
landelijk is dat 6,4% in 2012 volgens het CBS8. De hoogte van de werkloosheid valt in de provincie
Utrecht dus relatief mee. Uit cijfers wordt niet bekend hoeveel ouderen werkloos zijn in de provincie
Utrecht. Er valt daarom niet te zeggen of dat percentage ook meevalt tegenover het landelijke.
Gekozen is om de werkloze ouderen uit één gemeente te onderzoeken. Dat is de gemeente
Amersfoort geworden. Art.1 MN stelde zelf Amersfoort voor. Amersfoort is één van de grootste en
belangrijkste gemeenten van de provincie Utrecht. Daarnaast is het één van de grootste
opdrachtgevers van Art.1 MN. In de hoofdstad van de provincie Utrecht worden al onderzoeken
gehouden, daarom is er niet gekozen om dit onderzoek daar te verrichten.
Hoe groot het probleem is van werkloze ouderen die leeftijdsdiscriminatie ervaren is niet bekend. In
de rapportage van Art.1 MN zelf is niets te vinden over ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt9.
De pensioengerechtigde leeftijd wordt de aankomende jaren verhoogd. Hierdoor wordt het aantal
ouderen in de beroepsbevolking vergroot. De werkloosheidscijfers van ouderen zijn de laatste jaren
nog nooit zo hoog geweest volgens het CBS. Doordat het aantal ouderen in de beroepsbevolking
toeneemt, zullen de werkloosheidscijfers van ouderen ook gaan toenemen. Dit hoeft niet te
betekenen dat er meer werkloze ouderen zijn die zich gediscrimineerd voelen op de arbeidsmarkt.
Met een groter aantal oudere werklozen neemt echter wel de kans toe dat één van hen
leeftijdsdiscriminatie ervaart op de arbeidsmarkt.
De economische crisis waarin Nederland al enige tijd verkeert, heeft een grote invloed op de
arbeidsmarkt. Veel bedrijven en organisaties hebben door de crisis steeds minder geld. Hierdoor
wordt vaak bezuinigd op het personeel. Meer mensen worden werkloos en de hoeveelheid vacatures
krimpt. Doordat de hoeveelheid vacatures krimpt, kunnen werkgevers steeds meer eisen stellen in
hun vacatures. Leeftijd kan daar één van zijn. Door de eis van een bepaalde leeftijd, kunnen mensen
zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelen.

7

De Vries, R. Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag. Centraal Bureau voor de Statistiek. Op:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/20123725-wm.htm , laatste wijziging 15 november 2012
8
Centraal Bureau voor de Statistiek. Beroepsbevolking: kerncijfers provincie. Op:
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71761NED&D1=3,7&D2=0,516&D3=40,45,50,55,60,69,l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T , laatste wijziging 3 april 2013
9
Vooijs, M. (2013) Jaarrapportage Amersfoort 2012. Art.1 Midden Nederland
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1.3 Juridische context
In meerdere wetten en verdragen staat vermeld dat ongelijk behandelen of discriminatie niet is
toegestaan. Zoals in het Europees verdrag voor de rechten van de mens, de Grondwet en de
Algemene wet gelijke behandeling. In de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
(WGBL) staat het verbod op leeftijdsdiscriminatie het meest centraal. De WGBL vermeldt wanneer
onderscheid op grond van leeftijd is verboden. Zoals bij arbeidsbemiddeling, beëindigen van een
arbeidscontract en het verlenen van beroepsonderwijs. In de WGBL staan ook uitzonderingen
vermeld. In die gevallen is onderscheid op grond van leeftijd bij de wet wel toegestaan.
Het College van de rechten voor de mens (voorheen de Commissie gelijke behandeling) oordeelt of
er onderscheid is gemaakt op grond van leeftijd bij arbeid. Zij velt haar oordelen voornamelijk op
basis van de WGBL. Een oordeel wordt meestal gegeven na een verzoek van iemand die zich ongelijk
behandeld of gediscrimineerd voelt. Het oordeel is niet bindend, maar er wordt meestal wel gehoor
aangegeven door de wederpartij.

1.4 Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel is door middel van een belevingsonderzoek duidelijkheid te krijgen over het gevoel van
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen. Door het onderzoek komen er
antwoorden of werkloze ouderen uit Amersfoort leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren
en wat de aard en omvang daarvan is. Het doel van het onderzoek is niet om te onderzoeken of er
feitelijke discriminatie gaande is zoals de wet voorschrijft. Art.1 MN geeft niet alleen aandacht aan
wettelijke discriminatie, maar ook aan het gevoel van discriminatie. Art.1 MN wil onderzocht hebben
of er überhaupt discriminatie wordt ervaren door werkloze ouderen. Mocht dat zo zijn, dan kan Art.1
MN in haar hulpverlening bekijken of er sprake is van wettelijke discriminatie of enkel het gevoel van
discriminatie. Zij kan daar haar manier van hulpverlening op aanpassen.

1.5 Onderzoekstype
Het onderzoek wordt gemeten aan de hand van het onderzoekstype analyse. Dat type wordt
gebruikt, omdat er gekeken wordt naar wat het probleem is. Expliciet naar wat de aard en de
omvang is van dat probleem. Bij het meten van het onderzoek wordt de volgende hoofdvraag
gebruikt:
Wat is de aard en omvang van ervaren leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen op de arbeidsmarkt
in de gemeente Amersfoort?
Er wordt gemeten naar leeftijdsdiscriminatie. In dit onderzoek wordt onder leeftijdsdiscriminatie
verstaan: benadeling ten opzichte van anderen en negatieve uitspraken en handelingen van anderen
ten opzichte van iemands leeftijd. Met anderen worden alle mensen bedoeld, behalve de
benadeelde zelf.
De aard zal aangeven waar de wortels liggen van ervaren leeftijdsdiscriminatie. Waar, wanneer en in
welke vorm speelt het zich af. Maar ook wat de ervaren leeftijdsdiscriminatie met de mensen doet.
Trekken zij het zich erg aan of leggen zij zich erbij neer. Signaleren organisaties iets van ervaren
leeftijdsdiscriminatie bij werkloze oudere Amersfoorters?
De omvang geeft aan hoeveel werkloze oudere Amersfoorters leeftijdsdiscriminatie ervaren. Hoe
groot is die groep? Hoe groot is de groep die wat met de ervaren leeftijdsdiscriminatie wil doen of
gedaan heeft?
De hoofdvraag wordt onderzocht doormiddel van de volgende deelvragen:
1. Hoeveel werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt?
De omvang van de hoeveelheid werkloze ouderen uit Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie
ervaren wordt hieruit duidelijk. Er wordt duidelijk hoeveel procent van de onderzochte
mensen leeftijdsdiscriminatie ervaart. Door het onderzoek zo representatief mogelijk te
maken kan het waarschijnlijk ook wat zeggen over het gehele aantal in Amersfoort.
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2. Door welke situaties op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie?
Hieruit wordt duidelijk of er directe of indirecte leeftijdsdiscriminatie ervaren wordt zoals de
WGBL onderscheidt. Daarnaast wordt er duidelijk of de ervaren leeftijdsdiscriminatie komt
door uitspraken, mailtjes, vermoedens of door iets anders. Ook wordt bekend of de ervaren
leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen door collega’s, werkgevers of anderen wordt
veroorzaakt.
3. Tijdens welk stadium op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
In art.3 van de WGBL wordt vermeld in welke stadia van de arbeidsmarkt (werving,
bemiddeling, aangaan en beëindigen arbeidsverhouding, aanstellen ambtenaar,
arbeidsvoorwaarden, volgen van onderwijs, scholing en vorming, arbeidsomstandigheden en
de bevordering daarvan ) leeftijdsdiscriminatie verboden is. Deze deelvraag geeft
duidelijkheid op welke van die stadia van de arbeidsmarkt werkloze ouderen
leeftijdsdiscriminatie ervaren. En bij welk stadium het meeste leeftijdsdiscriminatie wordt
ervaren. Is dat bij werving, scholing, ontslag enzovoorts.
4. Wat is de beleving van werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort bij ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Beleving wordt hier gezien als: de emotionele impact die de ervaren leeftijdsdiscriminatie op
iemand heeft gemaakt. Hieruit zal blijken of de ervaren leeftijdsdiscriminatie veel betekent
voor de werkloze ouderen. Hebben zij er emotioneel last van gehad (depressies, slapeloze
nachten) of konden zij het makkelijk naast zich neerleggen. Ook wordt duidelijk of de ervaren
leeftijdsdiscriminatie de werkloze ouderen heeft gedreven om er iets aan te doen. Hebben zij
bijvoorbeeld hulp gezocht of hebben zij iets ondernomen waardoor de leeftijdsdiscriminatie
is weggenomen.
5. In welke arbeidssector ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Uit het Belgische onderzoek kwam dat in de horeca de meeste leeftijdsdiscriminatie wordt
ervaren. Deze vraag maakt duidelijk in welke arbeidssector werkloze ouderen uit Amersfoort
de meeste leeftijdsdiscriminatie ervaren.
6. Wat signaleren medewerkers van een uitzendbureau van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Uitzendbureaus hebben als voornaamste doelgroep werkloze mensen. Zij hebben veel
contact met de doelgroep, zodat zij voor de doelgroep een goede passende baan kunnen
vinden. Uit deze deelvraag zal blijken of medewerkers van uitzendbureaus in hun contact
met werkloze ouderen signalen hebben ontvangen van ervaren leeftijdsdiscriminatie.
7. Wat signaleren medewerkers van (belangen)organisaties voor ouderen van ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Er zijn verschillende (belangen)organisaties met de doelgroep werklozen of ouderen. Zoals
het UWV en de vakbonden. Medewerkers van die (belangen)organisaties weten meestal veel
over hun doelgroep. Uit deze deelvraag zal blijken of die medewerkers signalen ontvangen
van werkloze ouderen die leeftijdsdiscriminatie ervaren op de arbeidsmarkt.

1.6 Leeswijzer
In dit verdere onderzoeksrapport wordt toegelicht hoe dit onderzoek verricht is en wat de resultaten
zijn. Hoofdstuk twee begint met het theoretisch kader van het onderzoek. De theorie verduidelijkt
het onderwerp van het onderzoek. Dit wordt zowel in de sociale context als in de juridische context
gedaan. Nadat het onderwerp is toegelicht, wordt de werkwijze van het onderzoek besproken. Dit
wordt gedaan in hoofdstuk 3. De onderzoeksmethoden en onderzoeksgroepen staan daarin
beschreven. Ook worden de hulpmiddelen om tot de resultaten te komen weergeven. Die resultaten
worden in hoofdstuk vier weergeven. Als eerste wordt de respons bij de onderzoeksmethoden
vermeld en daarna worden de resultaten weergeven. De resultaten worden ook gekoppeld aan de

11 Onderzoeksrapport Susanne Mes

‘Oud en op? Nee, oud en top!’

deelvragen. Antwoord op de deelvragen wordt gegeven in hoofdstuk 5. De deelvragen samen geven
daarna antwoord op de hoofdvraag, dat is de conclusie van dit onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt aan
de hand van de conclusie ook aanbevelingen voor de beroepspraktijk gedaan. Tot slot wordt er in
hoofdstuk 5 ook een reflectie op het onderzoek gegeven.
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2. Theoretisch kader vanuit vooronderzoek
Hier worden relevante schriftelijke bronnen behandeld die van belang zijn voor het onderzoek. De
bronnen zijn gebruikt als theoretisch kader om het onderzoek vorm te kunnen geven. In het vorige
hoofdstuk is bij de uitleg over het onderzoek al gebruik gemaakt van de bronnen. In dit hoofdstuk
worden de bronnen nader beschreven en met elkaar in verband gebracht.

2.1 Sociale context
In het derde kwartaal van 2012 waren er 173.000 werklozen ouder dan 45 jaar meldt het CBS10. Deze
mensen maken allemaal kans om leeftijdsdiscriminatie te ervaren op de arbeidsmarkt. Het CBS meldt
ook, dat van die werklozen 15 procent binnen drie maanden een nieuwe baan vindt. Bij werklozen
onder de 45 ligt dat aantal hoger. Dit kan bij de oudere werklozen het gevoel veroorzaken dat zij
ongelijk behandeld worden. Omdat het niet met zekerheid te zeggen is, is het belangrijk dat er
onderzoek naar gedaan wordt. Dit onderzoek draagt bij aan het zicht of die vermoedens kloppen of
niet. Deze vermoedens worden namelijk soms ook tegengesproken. Zo schrijft het RWI in het
analyse rapport G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen11, dat ouderen minder snel
ontslagen worden. Het UWV Kennisverslag 2012-312 beschrijft ook dat als ouderen eenmaal aan het
werk zijn, dat zij dan meestal hun baan behouden. Het UWV noemt de positie van oudere WW’ers
daarom zeker niet kansloos.
Er is kans dat uit dit onderzoek komt, dat oudere werklozen zich niet gediscrimineerd voelen op de
arbeidsmarkt. Expertisecentrum LEEFtijd13 vermeldt dat leeftijd vaak in arbeidsvoorwaarden wordt
gebruikt omdat het een transparant en objectief vast criterium is. De gevolgen van de afspraken zijn
daardoor controleerbaar, voorspelbaar en planbaar. Bij een meer individuelere benadering wordt er
geen onderscheid op leeftijd gemaakt. Bij die benadering is de kans op willekeur wel groter. Dan
zouden gevoelens van ongelijkheid nog meer overheersen dan bij onderscheid op leeftijd.
Uit de bronnen zijn echter veel signalen gevonden dat oudere werklozen zich wel gediscrimineerd
kunnen voelen op de arbeidsmarkt. Zo beschrijft het analyserapport van het RWI dat oudere
werklozen steeds moeilijker aan het werk komen. Ook zou bijna de helft de hoop hebben opgegeven
om weer aan het werk te komen. Aangezien zij de hoop opgeven vanwege hun leeftijd, zou het best
kunnen dat zij zich gediscrimineerd voelen. Het UWV vermeldt bijna het zelfde in haar kennisverslag.
Ongeveer 3 op de 10 oudere WW’ers zijn binnen een jaar weer aan het werk. Het overgrote deel van
de oudere WW’ers is dus na een jaar nog steeds werkloos. In België is er een onderzoek gedaan naar
stereotypen en hoe mensen met elkaar omgaan. De resultaten staan vermeld in het rapport ‘’Te
jong? Te oud?’’: Stereotypen en vooroordelen met betrekking tot leeftijd op de werkvloer.14. Daaruit
bleek dat 53% van de Belgen denkt dat er vaak wordt gediscrimineerd op leeftijd. Van de
onderzochten heeft 19% het gevoel van discriminatie gehad bij werving. 16% bij het nemen van
belangrijke beslissingen. 16% bij het toekennen van promotie. 14% bij ontslag. En 10% bij de
mogelijkheid om een opleiding te volgen. Daarnaast is er nog meer informatie uit de eerder
genoemde bronnen gehaald wat het vermoeden dat oudere werklozen leeftijdsdiscriminatie ervaren
op de arbeidsmarkt versterkt. Veel van de informatie uit de bronnen komt met elkaar overeen. Een
deel van die informatie wordt hieronder opgesomd:
10

De Vries, R. Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag. Centraal Bureau voor de Statistiek. Op:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/20123725-wm.htm , laatste wijziging 15 november 2012
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RWI. (2011) G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen.
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Kenniscentrum UWV. (2012) UWV Kennisverslag 2012-3: Ontwikkeling in de sociale zekerheid, Arbeidsmarkt
en arbeidsparticipatie, Professionaliseren dienstverlening
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Slechts 2% van de vacatures in 2009 is vervuld door een 55-plusser.
De kans voor oudere werklozen om een baan te krijgen, neemt snel af als zij werkloos
worden. Mochten ze werk vinden, dan is dat meestal een stap terug in niveau, aard van het
contract en het salaris.
Er zijn drie oorzaken waarom oudere werklozen moeilijker aan het werk komen. Dat komt
door objectieve competenties en kenmerken, door het zoekgedrag van ouderen en door het
aanname beleid van werkgevers. Dat laatste wordt regelmatig ingegeven door een negatief
verwachtingspatroon ten aanzien van ouderen. Zoals het beeld van werkgevers dat ouderen
minder flexibel en mobiel zijn, de verwachting dat ouderen minder productief zijn en de
angst dat ouderen een hoger ziekteverzuim hebben.
Door de intreding van de WGBL zijn de speciale regelingen voor senioren ter discussie
gesteld. Leeftijd en anciënniteit zijn de belangrijkste gronden voor het maken van
onderscheid in arbeidsvoorwaarden. De vormen van ontzien en bescherming in de
arbeidsvoorwaarden zijn verdedigbaar, maar leiden ook tot ongelijke behandeling op grond
van leeftijd en uitsluiting van ouderen op de arbeidmarkt. Doordat ouderen vaak gunstigere
arbeidsvoorwaarden hebben dan jongeren leiden deze tot negatieve beeldvorming ten
opzichte van de ouderen. Daardoor staan de regelingen ter discussie.
Werklozen en mensen in de horeca voelen zich het meest gediscrimineerd. In de horeca
wordt leeftijdsdiscriminatie ook het meest gerechtvaardigd.
45% van de Belgen vindt leeftijd een nadeel bij aanwerven.
64% van de Belgen gaf aan dat de economische crisis zal bijdragen aan het vergroten van het
aantal gevallen van discriminatie op grond van leeftijd op de arbeidsmarkt.
42% van de Belgen rechtvaardigt leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Bij 45-plussers
ligt dat percentage lager, daar is het 23%.

In de Jaarrapportage Amersfoort 201215 van Art.1 MN staat de hoeveelheid discriminatiemeldingen
voor de regio Amersfoort vermeld. Er blijken in 2012 in totaal 57 meldingen uit de gemeente
Amersfoort afkomstig te zijn. 13 meldingen daarvan waren op grond van leeftijd. Van de 57
meldingen waren er 26 met betrekking tot de arbeidsmarkt. Er staat niet beschreven hoeveel
meldingen er op grond van leeftijd ook betrekking hebben op de arbeidsmarkt.
Alle meldingen op grond van leeftijd waren eigen registraties. Bij eigen registraties heeft Art.1 MN
zelf een vorm van discriminatie geconstateerd. Een voorbeeld daarvan is: leeftijdseisen in
personeelvacatures. Volgens de WGBL is dat niet toegestaan en valt het onder het maken van
onderscheid op grond van leeftijd. Als een klachtbehandelaar zo’n leeftijdseis tegenkomt, neemt hij
deze op in het bestand van Art.1 MN als eigen registratie. De leeftijdseis wordt als melding
opgenomen in het bestand, omdat Art.1 MN de discriminatie in de samenleving in haar registratie
probeert te weerspiegelen. Dat geeft aan dat Art.1 MN wel door heeft dat er daadwerkelijk ongelijk
behandeld of gediscrimineerd wordt in Amersfoort.
Er zijn geen cliënten geweest uit Amersfoort die melding hebben gemaakt op grond van leeftijd.
Hierdoor heeft Art.1 MN totaal geen zicht op ervaren leeftijdsdiscriminatie van Amersfoorters.
De cijfers dat er ongelijk behandeld of gediscrimineerd wordt zijn, alleen ontbreekt de kennis of
Amersfoorters ook daadwerkelijk leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. Voor een deel
zal die ontbrekende kennis door dit onderzoek ingevuld worden. Dat deel is de kennis over ervaren
leeftijdsdiscriminatie bij werkloze 45-plussers op de arbeidsmarkt.
Uit het Belgische onderzoek komt naar voren hoe de Belgen denken over leeftijdsdiscriminatie. Dat
maakt de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zichtbaar voor België. Het zichtbaar maken van
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, is ook het doel van het onderzoek dat in dit
onderzoeksrapport staat beschreven. Dat doel is gesteld omdat Art.1 MN zelf geen zicht heeft op
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Het zou dus kunnen zijn dat oudere werklozen zich
15
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gediscrimineerd voelen op de arbeidsmarkt. Uit bronnen blijkt namelijk dat oudere werklozen een
zwakke positie bezitten op de arbeidsmarkt.

2.2 Juridische context
Leeftijdsdiscriminatie is per wet verboden. Het onderstaande is een samenvatting van wat de WGBL16
zegt over wat, waar en wanneer leeftijdsdiscriminatie verboden is.
Art.1 WGBL: Hierin wordt onderscheid uitgelegd. Er is direct en indirect onderscheid. Alle
gedragingen of dergelijke die onderscheid op grond van leeftijd tot gevolg heeft, wordt als
onderscheid ervaren. Ook een opdracht tot onderscheid, is onderscheid volgens de wet.
Art.2 WGBL: Onder verbod op onderscheid houdt ook in verbod op intimidatie.
Art.3 WGBL: Hier worden de stadia bekend gemaakt waarin onderscheid bij arbeid verboden is. Dat
zijn: werving, bemiddeling, aangaan en beëindigen arbeidsverhouding, aanstellen ambtenaar,
arbeidsvoorwaarden, volgen van onderwijs, scholing en vorming, arbeidsomstandigheden en de
bevordering daarvan.
Art.4 WGBL: Onderscheid is verboden bij toegang tot, de mogelijkheid tot uitoefening en ontplooiing
binnen het vrije beroep.
Art.5 WGBL: Onderscheid is verboden bij toegang tot, geven van, aanbieden van, afnemen van
toetsen en afsluiten van beroepsonderwijs.
Art.6 WGBL: Onderscheid is verboden bij lidmaatschap van organisaties met betrekking tot arbeid.
Art.7 WGBL: Uitzonderingen mogen bij: bevorderingsbeleid, beëindigen arbeidsrelatie door
ambtenaar bij bereiken pensioen gerechtigde leeftijd en bij een objectief gerechtvaardigd en legitiem
doel dat niet bereikt kan worden door een ander passend middel.
Art.8 WGBL: Uitzondering onder voorwaarden mag bij het behalen van de pensioen gerechtigde
leeftijd.
Art.9 WGBL: Mocht er in een vacature een leeftijdsgrens staan vermeld, dan is het verplicht de grond
daarvan te vermelden.
Art.1 MN heeft als antidiscriminatiebureau het doel om discriminatie te bestrijden en tegen te gaan.
Sinds het ingaan van de WGBL (2004), biedt de wet Art.1 MN duidelijkheid tijdens het bestrijden en
tegengaan van leeftijdsdiscriminatie. Zo geeft art. 3 van de WGBL aan in welk stadia van arbeid
leeftijdsdiscriminatie verboden is.
De WGBL geeft ook de ernst van leeftijdsdiscriminatie aan. Als leeftijdsdiscriminatie geen ernstig feit
was, dan was het nooit per wet verboden. Het verbod wil mensen beschermen tegen
leeftijdsdiscriminatie. Art.1 MN wil dat ook, alleen dan moet zij eerst weten of mensen
leeftijdsdiscriminatie ervaren. Daar zal dit onderzoek meer inzicht ingeven.
De WGBL heeft bijgedragen aan het ontwerpen van de deelvragen. Zo legt art. 1 van de WGBL uit dat
er direct en indirect onderscheid is. Door deelvraag twee van het onderzoek wordt er mede duidelijk
of oudere werklozen uit Amersfoort directe of indirecte leeftijdsdiscriminatie ervaren (als zij
überhaupt leeftijdsdiscriminatie ervaren). Art.3 van de WGBL heeft geholpen de stadia van arbeid
voor deelvraag drie op een rijtje te krijgen.
De WGBL geeft ook aan waarom dit onderzoek enkel gericht is op leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. DE WGBL verbiedt namelijk alleen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Leeftijdsdiscriminatie bij andere gebieden (openbare orde, overheid, politie enzovoorts) wordt niet
verboden. Ook niet in andere wet- of regelgeving.
Een voorbeeld hoe er kan worden getoetst of er in strijd is gehandeld met de WGBL, is een oordeel
van het College voor de rechten van de mens (verder het College). Het College geeft op verzoek
oordelen of er ongelijk behandeld is en/of dat er sprake van discriminatie is. Het is te vergelijken met
een rechtszitting bij de rechtbank, alleen is het bij het College informeler en is het oordeel niet
16
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bindend. Een voorbeeld daarvan is een oordeel waarbij een 55 jarige man in het gelijk gesteld is dat
hij was gediscrimineerd op grond van leeftijd tijdens een sollicitatie17. In het oordeel is te lezen dat
een werkloze oudere (zoals de onderzoeksgroep in dit onderzoek) hulp zoekt bij een
antidiscriminatiebureau (een bureau zoals Art.1 MN). Het antidiscriminatiebureau helpt de meneer
om contact te leggen met de wederpartij en later zelfs door een oordeel aan te vragen bij het
College. Art.1 MN kan deze hulp ook bieden. Er is dan wel wettelijke discriminatie nodig en dat is bij
ervaren discriminatie niet altijd het geval. Dat betekent niet dat Art.1 MN niets tegen ervaren
discriminatie kan doen. Maar om überhaupt iets aan leeftijdsdiscriminatie te doen (wettelijk of niet
wettelijk), moet er eerst duidelijkheid zijn of mensen leeftijdsdiscriminatie ervaren. Dit onderzoek zal
daar meer duidelijkheid over geven.

17
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3. Onderzoeksaanpak
Hieronder worden de dataverzamelingsmethoden, de onderzoeksgroepen en de hulpmiddelen
besproken van het onderzoek. Deelvragen 1 t/m 5 worden samen behandeld. Deze worden door
dezelfde dataverzamelingsmethode, onderzoeksgroep en hulpmiddel onderzocht.
In de beredenering waarom voor de dataverzamelingsmethoden, de onderzoeksgroepen en de
hulpmiddelen zijn gekozen, wordt aangegeven in hoeverre rekening wordt gehouden met de
bruikbaarheid, de betrouwbaarheid, de validiteit en de representativiteit van het onderzoek.

3.1 Deelvragen 1,2,3,4 en 5
Deelvragen 1 t/m 5 waren:
1. Hoeveel werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt?
2. Door welke situaties op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie?
3. Tijdens welk stadium op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
4. Wat is de beleving van werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort bij ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
5. In welke arbeidssector ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
3.1.1 Dataverzamelingsmethode
Deze deelvragen worden beantwoord door een kwantitatief onderzoek. Er zullen numerieke
gegevens worden verzameld die worden geanalyseerd. De onderzoeksmethode om aan de gegevens
te komen is surveyonderzoek. Surveyonderzoek wordt door Wat is onderzoek van N. Verhoeven
omschreven als een gestructureerde dataverzamelingsmethode door middel van enquêtes18. Voor
enquêtes is gekozen, omdat deze op grote schaal uitgezet kunnen worden. Met enquêteren worden
er veel meer mensen bereikt, dan dat in de zelfde tijd mensen kunnen worden geïnterviewd.
Aangezien het onderzoek de omvang van een groep mensen zichtbaar wil maken, is het van belang
om zoveel mogelijk mensen te ondervragen. Zo wordt de kans dat de onderzoeksresultaten
generaliseerbaar zijn het grootst. Daarnaast is aan de hand van vragen in een enquête ook duidelijk
te verkrijgen wat de aard is van ervaren leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen uit Amersfoort op
de arbeidsmarkt. Een enquête vraagt niet naar diep liggende belevingen van mensen bij de
onderwerpen. Geen van de deelvragen 1 t/m 5 vraagt daar ook naar. Deelvraag 4 vraagt wel naar de
beleving van mensen, maar deze kan duidelijk worden gemaakt door een antwoordschaal bij de
enquêtevragen. Daarbij zal er één open vraag worden gesteld met betrekking tot deelvraag 4. Deze
vraag zal kwalitatief worden geanalyseerd.
Deelvraag 1 t/m 5 zullen allemaal op worden genomen in één enquête. Op deze manier hoeven de
werkloze ouderen niet meerdere enquêtes in te vullen. Daarnaast is de informatie per deelvraag dan
afkomstig van dezelfde mensen. Door dezelfde onderzoeksgroep te hebben per deelvraag, kan er bij
het analyseren de deelvragen met elkaar vergeleken worden.
3.1.2 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep voor deze deelvragen zijn werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort.
Met werkloos worden de ouderen bedoeld die geen betaalde baan hebben. Het maakt niet uit of zij
een uitkering ontvangen. Voor werkloos is gekozen omdat deze mensen misschien een dubbel
probleem ervaren. Ten eerste hebben zij geen betaalde baan. Ten tweede ervaren zij misschien
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leeftijdsdiscriminatie. Daarbij kan de ervaren leeftijdsdiscriminatie de reden zijn dat zij werkloos zijn
of geen betaalde baan kunnen vinden.
De ouderen die onderzocht worden zijn 45-plussers. Uit het theoretisch kader van dit onderzoek
kwam naar voren dat het CBS ook die leeftijdsterm voor ouderen hanteert. Uit alle bronnen met een
sociale context en uit de internationale bron kwam naar voren dat van alle leeftijden, ouderen de
moeilijkste positie op de arbeidsmarkt ervaren. Zo vermeldt het RWI dat slechts 2% van de vacatures
in 2009 is vervuld door een 55-plusser19. Doordat ouderen de moeilijkste positie ervaren, is er voor
gekozen die leeftijdscategorie te onderzoeken.
Eerder in het rapport is al vermeld waarom er voor de gemeente Amersfoort is gekozen. Het wordt
hier kort herhaald. Art.1 MN is alleen werkzaam in de provincie Utrecht. De gehele provincie Utrecht
is te groot voor dit onderzoek, daarom is voor één gemeente gekozen. Art.1 MN stelde zelf
Amersfoort voor. Amersfoort is één van de grootste en belangrijkste gemeenten van de provincie
Utrecht. Daarnaast is het één van de grootste opdrachtgevers van Art.1 MN. In de hoofdstad van de
provincie Utrecht worden al onderzoeken gehouden, daarom is er niet gekozen om dit onderzoek
daar te verrichten.
3.1.3 Hoe, waar en wanneer wordt de methode toegepast?
In de onderzoeksopzet is gekozen om 280 enquêtes te verspreiden. Dat is gedaan aan de hand van de
volgende berekening: Cijfers van het CBS laten zien dat er in Amersfoort in 2011 (recentere cijfers zijn
niet gevonden) ongeveer 27.000 45-plussers onder de beroepsbevolking vallen in Nederland. Daarvan
zijn ongeveer 26000 werkzaam. Dat zou beteken dat ongeveer 1000 45-plussers (de ouderen in dit
onderzoek) werkloos zijn in de gemeente Amersfoort20. Volgens een rekenmethode die rekening houdt
met foutmarges en het betrouwbaarheidsniveau, zijn er dan 278 enquêtes nodig21. Die hoeveelheid
wordt afgerond naar 280. In totaal zullen er dus 280 enquêtes uitgezet worden. Deze berekening is
gemaakt om de representativiteit van het onderzoek zo hoog mogelijk te krijgen.
Deze berekening is juist. De interpretatie ervan blijkt echter niet juist te zijn. Na een extra controle
blijkt dat de berekening geen 278 uitgezette enquêtes laat zien, maar dat de verwachtte respons 278
enquêtes is. Er zijn dus veel meer enquêtes nodig om volgens de berekening een representatief
aantal van 278 enquêtes respons te krijgen.
Heel veel meer dan 280 enquêtes verspreiden, gaat voorbij aan de capaciteiten van dit onderzoek.
Door de tijd die beschikbaar is om het onderzoek te verrichten, is het grootschaliger uitzetten van de
enquête waarschijnlijk niet mogelijk. Daarnaast is er voor het onderzoek geen geld beschikbaar om
de enquête grootschalig uit te zetten. Ook is het aantal al goed gekeurd door Art.1 MN en de HvA
toen zij de onderzoeksopzet beoordeelden. Het doel om 280 enquêtes te verspreiden blijft daarom in
stand. Tijdens het analyseren van de resultaten moet er daarom wel rekening mee worden
gehouden, dat de resultaten niet geheel te generaliseren zijn. Het doel van dit onderzoek is niet om
een exact aantal te verkrijgen, maar om meer inzicht te krijgen. Daardoor wordt het onderzoek niet
minder bruikbaar voor Art.1 MN nu de resultaten van de enquête minder generaliseerbaar zijn.
De enquêtes worden op verschillende plekken uitgezet. Bij de medewerkers van Art.1 MN is
gevraagd naar adviezen waar de enquête zou kunnen worden uitgezet. Hieruit kwam dat de enquête
zowel schriftelijk als digitaal uitgezet gaat worden. Ook hadden de medewerkers een aantal
suggesties van organisaties die kunnen helpen bij het verspreiden van de enquête. Daarnaast is er
nog verder gezocht naar organisaties die veel contact hebben met de onderzoeksgroep. Er is voor
gekozen om twee soorten organisaties te onderscheiden. Zo zal er hulp gevraagd worden aan
uitzendbureaus. Deze organisaties helpen werklozen te zoeken naar een baan. Daarnaast worden
19

RWI. (2011) G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen.
Centraal bureau voor de Statistiek.(2012). Beroepsbevolking; regio. Verkregen op 4 april 2013, via
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(belangen)organisaties die in Amersfoort werken en zich inzetten voor of werklozen of ouderen,
benaderd om te helpen. De organisaties die worden benaderd zijn: Doorstroom, Oudstanding,
Olympia uitzendbureau, Uitzendbureau 65plus, Actief 65+, Seniorexpert, Start People, het UWV,
Juridisch Loket, Leger des Heils, Ravelijn, Stadsring51, ANBO, Beweging 3.0 en uiteraard Art.1 MN. De
organisaties hebben vrijwel alleen een andere doelgroep. Wel kunnen werkloze 45-plussers uit
Amersfoort onder al die doelgroepen vallen. Zo worden er regionale uitzendbureaus benaderd of
juist uitzendbureaus speciaal voor de oudere werknemer. De vakbond ANBO heeft actieve leden die
om hulp en advies vragen, terwijl de doelgroep van het Leger des Heils die hulp vaak zelf niet kunnen
vragen. Door de diversiteit van de organisaties wordt een groot scala van verschillende ‘soorten’
werkloze 45-plussers uit Amersfoort ondervraagd. De kans dat de maatschappij wordt weerspiegeld
in de onderzoeksgroep neemt hierdoor toe. Daarmee wordt de generaliseerbaarheid van de enquête
resultaten verhoogd.
De organisaties worden gevraagd de enquête digitaal, schriftelijk of persoonlijk te verspreiden onder
de werkloze 45-plussers uit Amersfoort van hun doelgroep. De organisaties kennen hun doelgroep
het best, daarom wordt de keuze aan hen gehouden hoe zij de enquête willen verspreiden. Er
worden tijdens het benaderen wel voorbeeldsuggesties gegeven. Zo hoeven de organisaties niet de
verspreiding van de enquêtes zelf te verzinnen. Als de organisaties de contactgegevens van de
onderzoeksgroep bijvoorbeeld niet wil of kan verstrekken, wordt er gevraagd of de organisatie zelf
de enquête wil verzenden naar de onderzoeksgroep. Als de organisaties een loket of vestiging
hebben waar de onderzoeksgroep regelmatig aanwezig is, worden de organisaties ook gevraagd of
de enquêtes daar neergelegd mogen worden. Zoals in wachtruimtes en bij balies. Bij de enquête
wordt dan een antwoordenvelop toegevoegd.
De digitale enquête wordt gemaakt via de internetsite www.enquetemaken.be . Deze internetsite
werd geadviseerd vanuit de HvA voor het maken van digitale enquêtes. Je kunt daar zelfstandig
vragenlijsten maken en door middel van een eigen URL-link de enquête verspreiden. Om de
gegevens van al de ingevulde enquêtes te verzamelen om hen te kunnen analyseren, zullen de
schriftelijke enquêtes ook worden ingevuld via de internetsite. Dat zal door de student zelf gedaan
worden en worden gecontroleerd door Art.1 MN. Resultaten van alle enquêtes worden op deze
manier samengebracht. Doordat de schriftelijke versies van de enquêtes bewaard worden, kunnen
de resultaten gecontroleerd worden. Dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.
De internetsite maakt van de resultaten een overzicht in een Excel bestand. Via het Excel bestand
kunnen de resultaten worden geanalyseerd.
Aangezien de onderzoeksmethode enquête aardig wat tijd inneemt, zal er direct in de beginfase van
het onderzoek gestart worden met de methode. Rekening moet gehouden worden met het wachten
op reacties van organisaties, wachten op terug gestuurde enquêtes, eventueel een herinneringsmail
verzenden enzovoorts. Daarnaast vergt het veel tijd om een grote hoeveelheid enquêtes te
analyseren. De enquête kan daarom niet tot het einde van het onderzoek verspreid worden. Dat
moet vroegtijdig worden stopgezet, om voldoende tijd over te houden voor het analyseren van de
resultaten. De enquête wordt daarom stopgezet op maandag 20 mei 2013.
3.1.4 Hulpmiddel
De enquêtevragenlijst is al gemaakt en is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. De vragenlijst
bestaat uit 16 vragen. Om de validiteit te verhogen van het onderzoek zouden er eigenlijk meerdere
vragen bij één begrip of onderwerp gesteld moeten worden. Aangezien Art.1 MN nadrukkelijk heeft
geadviseerd om de vragenlijst niet groot te maken, zijn er niet voor veel vragen gekozen per
deelvraag. De validiteit moet daarom op een andere manier gewaarborgd worden. Dit zal gebeuren
met een duidelijke en informatieve inleiding bij de enquête. Door de begrippen daarin uit teleggen
en het doel kenbaar te maken, is de kans groot dat er gemeten wordt, wat er moet worden gemeten.
Art.1 MN heeft geadviseerd de vragenlijst niet te groot te maken, omdat zij uit ervaring weet dat
deze anders niet of niet volledig wordt ingevuld. Mensen hebben vaak geen zin om lange
vragenlijsten te beantwoorden, maar bij een onderwerp als discriminatie is die tegenzin meestal
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groter. De enquête moet toegankelijk zijn en geen last vormen voor diegenen die hem gaan
beantwoorden. Dat vergroot de kans om zoveel mogelijk respons terug te krijgen.
Door in de eerste vragen te controleren of de respondenten onder de onderzoeksgroep behoren,
wordt de validiteit van de enquête verhoogd. Daarnaast zijn het eenvoudige vragen die goed zijn om
de enquête mee te starten. Zo wordt de respondent niet meteen in het diepe gegooid.
Naast een enquête is Excel ook een hulpmiddel bij deze deelvragen. De antwoorden van de enquête
zullen in Excel geplaatst worden. Op deze manier komt er een overzicht van alle informatie die er is
opgedaan. Door middel van Excel kan er dan ook gerekend worden met de informatie. Zoals wat het
gemiddelde is, hoe vaak iets voorkomt en hoeveel procent dat is. Voor Excel is gekozen omdat de
internetsite waarop de enquête verwerkt wordt, de resultaten in Excel weergeeft. Daarnaast heeft
de student al een aantal keer met dat programma gewerkt. Andere informatieverwerkingsprogramma’s zijn nieuw voor de student en dat kan een hinder zijn tijdens het onderzoek. Het kost
tijd om het programma onder de knie te krijgen en de kans op fouten is groter.

3.2 Deelvraag 6
Deelvraag 6 was:
Wat signaleren medewerkers van een uitzendbureau van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
3.2.1 Dataverzamelingsmethode
Deze deelvraag wordt beantwoord door de kwalitatieve onderzoeksmethode interview. Hiervoor is
gekozen omdat er niet op grote schaal medewerkers ondervraagd hoeven te worden. Het onderzoek
wil namelijk alleen een idee krijgen van de signalen en niet van de exacte hoeveelheid. De signalen
en dus de uitkomsten van de interviews zijn bedoeld om de uitkomsten van de enquête te versterken
of aan te vullen. Ook is leeftijdsdiscriminatie bij uitzendbureaus een gevoelig onderwerp. Soms
worden zij er zelf van verdacht onderscheid te maken op grond van leeftijd. Daarnaast zijn
uitzendbureaus vaak in goed contact met werkgevers. Zij willen deze niet afvallen door te vertellen
dat er gediscrimineerd wordt. Door middel van een interview kan er de beste uitleg gegeven worden
over het doel van de vragen. Ook kunnen medewerkers zelf nog vragen stellen als zij twijfelen om
mee te werken. Een interview is ook persoonlijk, waardoor medewerkers eerder meewerken aan het
onderzoek. Doordat het persoonlijk is, zullen de medewerkers waarschijnlijk de vragen ook meer
naar eerlijkheid beantwoorden.
3.2.2 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep voor deze deelvraag zijn medewerkers van een uitzendbureau. Deze mensen
hebben als baan werkzoekenden aan een baan te helpen. Zij bemiddelen vaak tussen een werkgever
en een werknemer of een werkloze. Onder die werklozen bevindt zich ook de doelgroep van dit
onderzoek; namelijk werkloze ouderen uit Amersfoort. Door het contact met de werklozen, en
daardoor waarschijnlijk ook het contact met de doelgroep van dit onderzoek, wil dit onderzoek de
medewerkers van een uitzendbureau graag wat vragen stellen. Het onderzoek wil van hen weten of
zij signalen van werkloze ouderen krijgen die leeftijdsdiscriminatie ervaren. De medewerkers van
uitzendbureaus worden niet onderzocht om te weten te komen of werkgevers daadwerkelijk
discrimineren. Dat gaat namelijk het doel van dit onderzoek voorbij.
Alleen de uitzendbureaus in de gemeente Amersfoort worden onderzocht. Dit maakt de kans groot
dat de signalen die de medewerkers horen, afkomstig zijn van werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort. De uitzendbureaus die worden benaderd om mee te werken aan het interview zijn:
Doorstroom, Oudstanding, Olympia uitzendbureau, Uitzendbureau 65plus, Actief 65+, Seniorexpert
en Start People. Dit zijn dezelfde uitzendbureaus als bij deelvragen 1 t/m 5. De uitzendbureaus
verschillen qua doelgroep. Sommigen zijn gericht op de oudere werknemer en anderen niet. Doordat
zij zich aan een andere doelgroep aanpassen, ontvangen zij misschien andere signalen. Om beide
soorten signalen op te vangen, worden beide soorten uitzendbureaus ondervraagd.
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3.2.3 Hoe, waar en wanneer wordt de methode toegepast?
Het interview zal bij drie medewerkers van verschillende uitzendbureaus gehouden worden. Er
hoeven niet precieze aantallen van ervaren leeftijdsdiscriminatie duidelijk te worden. Het doel van
het interview is alleen om een idee te krijgen of en zo ja welke signalen medewerkers krijgen. Drie
interviews worden in dit onderzoek voldoende geacht om dat doel te behalen. Daarbij komt kijken
dat het onderzoek een tijdslimiet heeft en de enquête van de andere deelvragen veel tijd gaat
vergen. Meer dan drie interviews worden daarom misschien niet haalbaar.
Eerst zal er contact worden opgenomen met medewerkers of zij willen meewerken aan het
interview. Bij medewerking zal er een datum afgesproken worden om het interview af te nemen. Dit
kan op verzoek van de geïnterviewde telefonisch of face-to-face. Bij face-to-face wordt er eerder de
belevenis achter de antwoorden duidelijk. Spreken de geïnterviewden bijvoorbeeld de waarheid of
verzwijgen zij een deel. Daarnaast kan er bij een goede interactieactie tussen de interviewer en de
geïnterviewde, meer informatie uit het interview gehaald worden. Dat kan echter telefonisch ook
gerealiseerd worden. Een telefonisch interview is door het gevoelige onderwerp voor sommige
medewerkers wenselijker. Aan de telefoon vragen beantwoorden klinkt misschien bij hen informeler
dan een afspraak waarbij je tegenover elkaar zit en de één ondervraagd wordt. De medewerkers
zullen daarom telefonisch misschien eerder meewerken met het interview.
In de eerste fase van het onderzoek zal er direct contact worden gezocht met de uitzendbureaus. Zo
is er alle tijd om een interview in te plannen. Door het interview vooruit te plannen, vergroot het de
kans dat medewerkers de tijd hebben voor het interview.
3.2.4 Hulpmiddel
Het interview van deelvraag 6 is een halfgestructureerd interview. De vragenlijst is als bijlage aan dit
verslag toegevoegd. De vragenlijst wordt de leidraad van het gesprek voor de interviewer. Op die
vragen moet minimaal antwoord komen tijdens het interview, maar mogen in een andere context
gevraagd worden. Verder is er alle ruimte voor eigen inbreng van de geïnterviewde. Mocht deze iets
belangrijks vinden om te vertellen, dan kan dat. Boven de vragenlijst staat ook informatie beschreven
dat voor het interview aan de medewerker van het uitzendbureau uitgelegd moet worden. Door dit
van te voren op te stellen, is de kans het kleinst dat er informatie vergeten wordt vooraf te melden.
Het interview begint met een aantal neutrale vragen. Bijvoorbeeld of de medewerker veel 45plussers als klanten heeft en waar zij het meeste naar solliciteren. Daarna wordt er dieper op het
discriminatieaspect ingegaan. De geïnterviewden kunnen er dan eerst inkomen en worden niet direct
in het diepe gegooid.
Elk interview zal waarschijnlijk anders verlopen. Als een medewerker heel veel signalen weet te
vertellen, dan stelt de interviewer andere vragen dan bij iemand die geen signalen heeft ontvangen.

3.3 Deelvraag 7
Deelvraag 7 was:
Wat signaleren medewerkers van (belangen)organisaties voor ouderen van ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
3.3.1 Dataverzamelingsmethode
Deze deelvraag wordt ook beantwoord door de kwalitatieve onderzoeksmethode interview. Ook hier
hoeven niet op grote schaal medewerkers ondervraagd te worden. Enkel een idee krijgen van de
signalen is het doel. Belangenorganisaties zoals vakbonden willen meestal graag praten voor hun
doelgroep. Door middel van een interview kunnen de juiste vragen gesteld worden, kan er gestuurd
worden als de informatie afwijkt van het onderwerp en kan er doorgevraagd worden als er
belangrijke informatie verteld wordt. Daarnaast kan er bij grote organisaties, zoals het UWV, door
middel van een interview worden gecontroleerd of de juiste medewerkers de vragen beantwoorden.
De vragen moeten worden beantwoord door iemand die contact heeft met werkloze ouderen, niet
door bijvoorbeeld een directielid. Ook hier speelt weer de rol dat interviews persoonlijk zijn.
Medewerkers zijn dan vaak eerder bereid om de vragen te beantwoorden.
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3.3.2 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep voor deze deelvraag zijn medewerkers van (belangen-)organisaties voor
werklozen of ouderen. In sommige organisaties zijn het geen medewerkers, maar vrijwilligers. Deze
behoren ook tot de onderzoeksgroep. De organisaties waarvoor medewerkers een dienst leveren
hebben werklozen of ouderen als doelgroep. In het geval van werklozen worden aan de
medewerkers enkel de signalen van ervaren leeftijdsdiscriminatie van oudere werklozen gevraagd.
Bij organisaties met de doelgroep ouderen wordt er alleen naar de signalen van werkloze ouderen
gevraagd.
Medewerkers van de (belangen-)organisaties hebben, net zoals bij de onderzoeksgroep van
deelvraag 6, veel contact met werklozen of ouderen. Daarnaast hebben zij vaak veel kennis over hun
doelgroep.
Door de kennis over en het contact met werkloze ouderen worden de medewerkers onderzocht. Het
onderzoek wil weten of de medewerkers signalen ontvangen van werkloze ouderen van ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidmarkt.
Enkel de (belangen-)organisaties in de gemeente Amersfoort worden onderzocht. Dit maakt de kans
groot dat de signalen die de medewerkers horen, afkomstig zijn van werkloze ouderen uit de
gemeente Amersfoort. De (belangen)organisaties die benaderd worden voor een interview zijn: het
UWV, Juridisch Loket, Leger des Heils, Ravelijn, Stadsring51, ANBO en Beweging 3.0. Dit zijn dezelfde
(belangen)organisaties als bij deelvragen 1 t/m 5. De (belangen)organisaties hebben ieder een eigen
doelgroep en verkrijgen dus ieder signalen van hun eigen doelgroep. Om die verschillende soorten
signalen te weten te komen, is er voor gekozen om verschillende soorten (belangen)organisaties te
interviewen.
3.3.3 Hoe, waar en wanneer wordt de methode toegepast?
Deze deelvraag wordt ook beantwoord aan de hand van drie interviews. Om dezelfde reden als bij
deelvraag 6 is voor dat aantal gekozen. De interviews worden gehouden met medewerkers van drie
verschillende (belangen)organisaties voor werklozen of ouderen. Dat zijn dezelfde organisaties als
van de contacten die helpen aan werkloze ouderen te komen voor de enquête.
Tijdens het contact met de organisaties over de werkloze ouderen, wordt aan hen gevraagd of zij
willen meewerken aan het interview. Bij medewerking zal er een datum afgesproken worden om het
interview af te nemen. Ook hier kan dat op verzoek van de geïnterviewde telefonisch of face-to-face.
Bij face-to-face wordt er eerder de belevenis achter de antwoorden duidelijk. Door een goede
interactie kan er tussen de interviewer en de geïnterviewde meer informatie uit het interview
gehaald worden. Dat kan echter telefonisch ook gerealiseerd worden. Een telefonisch interview is bij
grote organisaties (zoals het UWV) misschien makkelijker te realiseren. Meestal hebben de
medewerkers van die organisatie het erg druk, waardoor een persoonlijke afspraak onmogelijk is.
In de eerste fase van het onderzoek zal er direct contact worden gezocht met de
(belangen)organisaties. Zo is er alle tijd om een interview in te plannen. Door het interview vooruit te
plannen, vergroot het de kans dat medewerkers de tijd hebben voor het interview.
3.3.4 Hulpmiddel
Het interview van deelvraag 7 is een halfgestructureerd interview. De vragenlijst is als bijlage aan dit
verslag toegevoegd. De vragenlijst wordt de leidraad van het gesprek voor de interviewer. Op die
vragen moet minimaal antwoord komen tijdens het interview, maar mogen in een andere context
gevraagd worden. Verder is er alle ruimte voor eigen inbreng van de geïnterviewde. Mocht deze iets
belangrijks vinden om te vertellen, dan kan dat. Boven de vragenlijst staat ook informatie beschreven
dat voor het interview aan de medewerker van het uitzendbureau uitgelegd moet worden. Door dit
van te voren op te stellen, is de kans het kleinst dat er informatie vergeten wordt vooraf te melden.
Het interview begint met een aantal neutrale vragen. Bijvoorbeeld of de medewerker veel 45plussers als klanten heeft en waar zij hen het meeste mee helpen. Daarna wordt er dieper op het
discriminatieaspect ingegaan. De geïnterviewden kunnen er dan eerst inkomen en worden niet direct
in het diepe gegooid.
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Elk interview zal waarschijnlijk anders verlopen. Als een medewerker heel veel signalen weet te
vertellen, dan stelt de interviewer andere vragen dan bij iemand die geen signalen heeft ontvangen.

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit
Door de enquêtevragen zo op te stellen dat zij overeenkomen met de deelvragen, wordt er gemeten
wat we willen meten. Dat is belangrijk voor de validiteit van het onderzoek. Om te controleren of de
enquêtevragen de informatie vraagt om de deelvragen te beantwoorden, is er eerst een pilottest
gehouden. Na de test werd er bekeken of de opgedane informatie overeenkomt met wat het
onderzoek te weten wil komen. De pilottest is gehouden onder vijf werkloze 45-plussers. Aangezien
de student woonachtig is in Amsterdam, heeft zij geen Amersfoorters maar Amsterdammers voor de
pilottest gebruikt. Uit de pilottest bleek dat de vragen in de enquête vroegen naar de juiste inhoud,
maar dat deze niet allen helder beschreven stonden. Na het bekijken van de feedback, is de enquête
aangepast. De pilottest helpt ook de betrouwbaarheid van de enquête te verhogen. Toevallige
fouten die bij het invullen gemaakt kunnen worden, worden bij een pilottest op tijd opgespoord.
De opdrachtgever en de student hebben goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Medewerkers
van Art.1 MN hebben de enquêtes, voor dat zij uitgezet worden, gecontroleerd. Zij controleren ook
de resultaten op fouten. Fouten bij het invoeren van de informatie worden hierdoor beperkt en de
betrouwbaarheid wordt verhoogd. De samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, omdat student en
opdrachtgever samen streven naar een betrouwbaar en bruikbaar onderzoek.
Bij de enquête is een begeleidende brief toegevoegd. Hier wordt het onderzoek kort in toegelicht en
worden begrippen uitgelegd. Omdat het begrip discriminatie een gevoelig onderwerp is, wordt er
precies uitgelegd wat er mee bedoeld wordt. Bij gevoelige onderwerpen is de kans groot dat er
sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven, zie Verhoeven Wat is onderzoek? blz. 16822. Door
sociaal wenselijke antwoorden te vermijden, wordt de validiteit verhoogd. De sociaal wenselijke
antwoorden worden vermeden door alles zo duidelijk mogelijk te formuleren en door de
respondenten anoniem te houden.
Bij de dataverzamelingsmethode van deelvragen 6 en 7 is eerst ook een proefinterview gehouden .
Voordat het verzamelen van informatie begint, wordt hierdoor de betrouwbaarheid en validiteit al
getoetst. Ook hier zullen de vragen voor het interview eerst nagekeken worden door de
opdrachtgever. Deze controleert of er met de vragen gemeten wordt wat er gemeten moet worden
en of de vragen goed te beantwoorden zijn. Daarnaast zullen de uitgewerkte versies van de
interviews teruggekoppeld worden aan de geïnterviewden. Deze kunnen controleren of de
informatie staat beschreven zoals zij hebben gezegd en/of zoals zij het bedoelden.
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4. Resultaten
Vanaf dit hoofdstuk is de informatie in dit rapport in de verleden tijd beschreven. De voorgaande
hoofdstukken gingen voornamelijk over het introduceren van het onderwerp en de voorbereidingen
van het onderzoek. De hoofdstukken die nu volgen beschrijven hoe het onderzoek is verricht en wat
er uit is voortgekomen.
In dit hoofdstuk is te lezen welke onderzoeksgroep de enquête en interviews hebben afgelegd, hoe
de betrouwbaarheid en representativiteit gewaarborgd is tijdens het onderzoek, wat de resultaten
van de enquête en de interviews zijn en de bevindingen worden in verband gebracht met de
deelvragen.
De enquête beantwoordt de eerste vijf deelvragen. Daardoor worden de onderzoeksgroep, de
betrouwbaarheid en representativiteit van de eerste vijf deelvragen niet per deelvraag beschreven.
Er zou anders vijf keer dezelfde informatie benoemd worden. De deelvragen worden los besproken,
zodra de resultaten van de enquête aanbod komen.

4.1 Enquête
Het Excel bestand met de resultaten van de enquête is te groot om volledig als bijlage toe te voegen.
Dit Excel bestand is daarom op te vragen bij de student of bij Art.1 MN.
4.1.1 Respons
De onderzoeksgroep voor de enquête waren werkloze 45-plussers woonachtig in Amersfoort. Het
doel was om 280 enquêtes uit te zetten onder de onderzoeksgroep. Dit zou zowel schriftelijk als
digitaal gedaan worden. Aan uitzendbureaus en (belangen)organisaties uit Amersfoort zou worden
gevraagd te helpen bij het verspreiden van de enquête.
De volgende uitzendbureaus uit Amersfoort zijn gevraagd te willen helpen met het verspreiden van
de enquête: Doorstroom, Oudstanding, Olympia uitzendbureau, Uitzendbureau 65plus, Actief 65+,
Seniorexpert en Start People. De laatste drie genoemde uitzendbureaus hebben niet gereageerd op
het verzoek. Ook niet na een herhalingsmail. Uitzendbureau 65plus wilde niet meewerken met het
verspreiden van de enquête. Een medewerker van Uitzendbureau 65plus meldde telefonisch dat hun
klanten waarschijnlijk niet bereid waren om de enquête in te vullen. De overige drie uitzendbureaus
waren wel bereid de enquête te willen delen met haar klanten. Dat is op de volgende manier
gebeurd:
- Met Doorstroom en Olympia uitzendbureau was de afspraak gemaakt dat zij de link van het
internetadres van de enquête op hun internetsite zouden delen. Voor die afspraak is
gekozen, omdat de twee uitzendbureaus hun klanten niet te veel wilden belasten met de
enquête. Daarnaast wilden zij de klanten zelf de keuze laten maken om de enquête te
bekijken en eventueel in te vullen.
- Met Oudstanding was de afspraak eveneens dat zij de link van het internetadres van de
enquête op hun internetsite zouden delen. Daarbij hebben zij de enquête benoemd in de
nieuwsbrief die hun klanten elke maand via de mail toegestuurd krijgen.
Alle drie de uitzendbureaus hebben de link samen met een informatief stukje tekst gedeeld. Hierdoor
kreeg de onderzoeksgroep kort een beeld van de enquête. Een week na de afspraak met de
uitzendbureaus is op hun internetsite gecontroleerd of zij de link hadden gedeeld. Dit hadden zij
allen gedaan. De afspraak was ook dat zij de link op 20 mei 2013 zouden verwijderen van de
internetsite. In de week van 20 mei 2013 werd er gestart met het bundelen en analyseren van de
resultaten. Als er enquêtes na die tijd ingevuld werden, konden deze niet meer worden opgenomen
in de resultaten van dit onderzoek. De week voorafgaand aan 20 mei 2013 is er een mail gestuurd
naar de drie uitzendbureaus. Hierin werden zij herinnerd aan het feit dat de link verwijderd moest
worden. Het verwijderen van de link is gecontroleerd en door alle drie de uitzendbureaus uitgevoerd.
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In totaal waren er 32 enquêtes digitaal ingevuld. Doordat de enquêtes anoniem waren ingevuld, is er
niet duidelijk hoeveel ingevulde enquêtes er per uitzendbureau zijn binnengekomen.
De volgende (belangen)organisaties uit Amersfoort zijn gevraagd te willen helpen met het
verspreiden van de enquêtes: de opdrachtgever van het onderzoek Art.1 MN, het UWV, Juridisch
Loket, Leger des Heils, Ravelijn, Stadsring51, ANBO en Beweging 3.0. De laatste drie organisaties
hebben niet meegewerkt aan het verspreiden van de enquête. ANBO en Beweging 3.0 hebben niet
gereageerd op het verzoek. Ook niet na een herhalingmail. Bij stadsring51 is eerst persoonlijk langs
gegaan. Dit omdat er bij Stadsring51 een meldingsloket van Art.1 MN aanwezig is. Stadsring51
adviseerde te bellen naar een van de medewerkers. De medewerker heeft in telefonisch overleg, na
verzending van de enquête, vermeldt dat Stadsring51 niet geïnteresseerd is om de enquête te
verspreiden. Met behulp van de overige (belangen)organisaties is de enquête op de volgende manier
verspreid:
- Art.1 MN zou alle mensen die bij haar komen en die binnen de onderzoeksgroep vallen,
vragen om de enquête schriftelijk in te vullen. Na het invullen van de enquête zou Art.1 MN
de enquêtes weer innemen. De ingenomen enquêtes zouden door de student worden
opgehaald. Er zijn echter schriftelijk geen enquêtes afgelegd bij Art.1 MN en daardoor
konden zij dus ook niet worden ingenomen en gebruikt worden voor dit onderzoek. Er is in
de tijd dat de enquête was uitgezet, niemand die onder de onderzoeksgroep valt bij Art.1
MN langs gekomen of heeft om hulp gevraagd. Daarnaast was de link van het internetadres
van de enquête verspreid via de Facebookpagina van Art.1 MN. In totaal waren er 32
enquêtes digitaal ingevuld. Doordat de enquêtes anoniem waren ingevuld, is er niet duidelijk
hoeveel ingevulde enquêtes de link op de Facebookpagina van Art.1 MN heeft opgeleverd.
- Het UWV in Amersfoort heeft geholpen de enquête schriftelijk uit te zetten. De student is
langs het UWV gegaan en was daar in contact gekomen met een werkcoach van het UWV. De
werkcoach verzorgt onder andere de workshop Netwerk 55+. De workshop leert werkloze
55-plussers te netwerken in plaats van te solliciteren. De workshop startte toevallig toen de
student bij het UWV aankwam. De workshop is bijgewoond en daarvan is een verslag
gemaakt. Dat verslag is toegevoegd als bijlage van dit rapport. Later in dit rapport wordt
ingegaan op de bevindingen die tijdens de workshop zijn opgedaan. De workshop had
dertien deelnemers. Aan allen is gevraagd of zij de enquête wilden invullen. Acht van hen
waren niet woonachtig in Amersfoort, daardoor zijn er vijf ingevulde enquêtes ingenomen na
de workshop. Verder was er met de werkcoach afgesproken 30 enquêtes bij haar achter te
laten. Deze zou zij onder haar collega’s verspreiden, door klanten van het UWV die binnen de
onderzoeksgroep vielen laten invullen en weer innemen. Op 14 mei 2013 zijn de enquêtes
opgehaald. Het waren dertien ingevulde enquêtes. In totaal zijn er 5+13=18 ingevulde
enquêtes via het UWV binnen gekomen.
- Bij het Juridisch Loket in Amersfoort was ook langsgegaan om te vragen of zij wilden helpen
de enquête te verspreiden. Er was afgesproken dat zij in het aankomende werkoverleg de
enquête gingen bespreken. Per mail werd er daarna door het Juridisch Loket bevestigd dat zij
de enquête wilden verspreiden. De werknemers van het Juridisch Loket zouden aan iedereen
die binnen de onderzoeksgroep viel, verzoeken om de enquête in te vullen. De enquête
zouden zij zelf uitprinten, aan de mensen geven en weer innemen. Op 14 mei 2013 zijn de
ingevulde enquêtes opgehaald. Er waren negentien ingevulde enquêtes.
- In de wachtruimte van het Juridisch Loket was een medewerker van het Leger des Heils
aanwezig. Na toelichting van het onderzoek, wilde deze medewerker mee helpen aan het
verspreiden van de enquête. Er zijn haar 25 enquêtes met antwoordenvelop meegegeven.
De medewerker zou de enquête uitdelen aan mensen en er een aantal in de gezamenlijke
ruimte van het Leger des Heils neerleggen. De enquêtes konden via de antwoordenvelop
terug gestuurd worden naar het postadres van Art.1 MN. Daar konden deze worden
opgehaald. Voor deze methode van verspreiding was gekozen, omdat de medewerker dat
het beste bij de doelgroep van het Leger des Heils vond passen. Tot 23 mei 2013 zijn er drie

25 Onderzoeksrapport Susanne Mes

‘Oud en op? Nee, oud en top!’

ingevulde enquêtes binnen gekomen via de antwoordenvelop. De enquêtes die na die datum
binnen komen, worden niet meer gebruikt voor het onderzoek. Dit omdat er in de week van
20 mei 2013 de analyse van de onderzoeksresultaten verricht is.
- Ravelijn gaf tijdens een bezoek aan het te druk te hebben om actief mee te werken aan het
verspreiden van de enquête. Wel mocht de enquête worden neergelegd in de wachtruimte
van Ravelijn in Amersfoort. Er zijn in totaal vijftien enquêtes neergelegd in de wachtruimte.
Deze zouden worden terug gezonden aan de hand van de antwoordenvelop naar het
postadres van Art.1 MN. Tot 23 mei 2013 zijn er drie ingevulde enquêtes binnen gekomen via
de antwoordenvelop. Omdat deze anoniem zijn ingevuld, is het niet duidelijk of deze
afkomstig zijn van Ravelijn of van het Leger des Heils.
In de verspreide schriftelijke enquêtes van hierboven is een groot verschil te zien qua respons. De
(belangen)organisaties die actief hebben meegeholpen en de ingevulde enquêtes hadden
ingenomen, hebben over het algemeen meer respons voor de enquête opgeleverd (behalve bij Art.1
MN). Via de (belangen)organisaties waarbij de enquête per antwoordenvelop terug gestuurd moest
worden, is er duidelijk een minder grote respons. De grotere hoeveelheid respons bij actieve
deelname van de (belangen)organisaties is uiteraard erg fijn, er zit echter ook een kanttekening aan.
Doordat medewerkers van de (belangen)organisaties de deelnemers van de enquête verzochten om
de enquête in te vullen, voelden de deelnemers misschien een druk om de enquête in te vullen.
Hierbij kunnen sociaal wenselijke antwoorden ontstaan. Bij de kans op sociaal wenselijke
antwoorden moet er rekening worden gehouden met de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Sociaal wenselijke antwoorden kunnen de resultaten negatief beïnvloeden. Bij het analyseren van de
resultaten is daar daarom rekening mee gehouden.
Naast de verspreiding via uitzendbureaus en (belangen)organisaties is de digitale vorm van de
enquête verspreid via de sociale contacten van de student. Dit is gedaan door een link van het
internetadres van de enquête te verspreiden via haar Facebookpagina. Daarnaast is via de mail
gevraagd om de enquête in te vullen of te verspreiden, als diegene binnen de onderzoeksgroep valt
of mensen kent die daaronder vallen. Daarop zijn enkele reacties gekomen. Aangezien de student
woonachtig is in Amsterdam en bijna al haar sociale contacten dat ook zijn, meldden veel van de
reacties dat zij helaas niet tot de onderzoeksgroep behoren. In totaal waren er 32 digitaal ingevulde
enquêtes. Aangezien deze anoniem zijn ingevuld, is het niet duidelijk hoeveel ingevulde enquêtes er
via de sociale contacten van de student zijn binnen gekomen.
In totaal zijn er 72 ingevulde enquêtes. Dat zijn de 40 schriftelijke en 32 digitale ingevulde enquêtes
bij elkaar opgeteld. Het doel was om 280 enquêtes te verspreiden. Er kan niet met zekerheid worden
gezegd of dat doel bereikt is. Bij het digitaal verspreiden van het onderzoek, is er geen getal
beschikbaar van het aantal verspreide enquêtes. Dit geldt ook voor de manier van verspreiden door
het Juridisch Loket. Het Juridische Loket had van te voren niet een aantal enquêtes uitgeprint en er
was ook geen doel afgesproken om een aantal te behalen zoals bij bijvoorbeeld het UWV. Het exacte
aantal verspreide enquêtes is daarom niet duidelijk. Dit maakt het onbetrouwbaar om met zekerheid
te zeggen of het doel van 280 verspreidde enquêtes gelukt is. Wel is het zeker dat er minstens 83
schriftelijke enquêtes verspreid waren. Dit zijn de 13 bij de workshop van het UWV, de 30 andere bij
het UWV, 25 bij het Leger des Heils en 15 bij Ravelijn.
Van de 72 ingevulde enquêtes, zijn er 61 enquêtes bruikbaar voor het onderzoek. De overige elf zijn
ingevuld door personen jonger dan 45 jaar of niet woonachtig in Amersfoort. De totale bruikbare
respons is daarom 61. Als er van uitgegaan wordt dat er 280 enquêtes zijn verspreid, dan is de
responspercentage bij 61 bruikbare enquêtes afgerond 22%. In literatuur worden verschillende
meningen gegeven over hoe hoog de responspercentage moet zijn. Dat verschilt van 10% tot wel
70%. Dit hangt af van verschillende factoren. Zoals hoe groot de steekproefgroep was, hoe de
enquête is uitgezet, hoe groot de enquête is enzovoorts. Aangezien dit onderzoek mede de omvang
van een groep mensen wil meten, is een responspercentage van 22% misschien aan de lage kant. Er
is daarom bij de analyse van de resultaten rekening gehouden dat de resultaten beperkt
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representatief zijn. De opdrachtgever heeft echter al aangeven zeer tevreden te zijn met 61
bruikbare enquêtes. Zo veel respons hebben zij bij hun andere onderzoeken bijna nooit. Zij denken
dat dit komt doordat discriminatie een gevoelig onderwerp is in de samenleving. Doordat het
onderzoek als doel had om leeftijdsdiscriminatie zichtbaarder te maken en niet om precieze
aantallen te geven, is het onderzoek en de enquête met een responspercentage van 22% als nog
bruikbaar.
De representativiteit is wel verhoogd door op verschillende manieren de enquête te verspreiden en
door de verschillende soorten van organisaties die daarbij hebben geholpen. Een aantal voorbeelden:
Door de enquête digitaal en schriftelijk te verspreiden, zijn de mensen die computervaardig zijn en
die dat niet zijn beide ondervraagd. Door de enquête via Facebook te verspreiden bereik je misschien
veel mensen, maar niet alle mensen hebben Facebook. Daardoor is de enquête ook via andere
kanalen verspreid. Door de enquête niet alleen via uitzendbureaus te verspreiden, zijn niet alleen de
mensen ondervraagd die actief naar werk zoeken. Doordat alle (belangen)organisaties, die de
enquête hebben verspreid, een andere doelgroep hebben, zijn er verschillende ‘soorten’ van
werkloze 45-plussers uit Amersfoort bereikt.
Doordat de uitzendbureaus en de (belangen)organisaties werkloze 45-plussers uit Amersfoort binnen
hun doelgroep hebben, was de kans groot dat de respondenten aansluiten bij de onderzoeksgroep.
Daarnaast is er in de enquête gevraagd of de respondenten onder de onderzoeksgroep behoren.
4.1.2

Resultaten deelvraag 1

Deelvraag 1 was:
Hoeveel werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt?
Het doel was om met deelvraag 1 zicht te krijgen op de hoeveelheid werkloze ouderen uit
Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. Daarvoor moest duidelijkheid
komen over hoeveel procent van de onderzochte mensen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
ervaren heeft. De resultaten van enquêtevraag 5 en 15 geven het antwoord op de deelvraag.
Enquêtevraag 5 was: Heeft u ooit leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren?
Daaruit bleek dat 25 respondenten aan gaven nooit leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt te
hebben ervaren. Dat wil zeggen dat afgerond 41% nooit leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
heeft ervaren. De overige 59% heeft dat wel ervaren. Meer dan de helft van de respondenten
ervaren dus leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. De respondenten die wel leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt hebben ervaren, bestaan uit twee categorieën. De eerste groep bedraagt 28%
van de respondenten. Deze hebben meer dan eenmaal leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
ervaren. De overige 31% heeft dat eenmaal ervaren. Figuur 1 geeft deze aantallen weer.

Figuur1: Persoonlijk ervaren
leeftijdsdiscriminatie

41%
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Ja, meerdere
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Ja, eenmaal

31%
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Enquêtevraag 15 was: Kent u andere werkloze 45-plussers uit Amersfoort die ooit
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren?
De vraag werd aan zowel de respondenten gevraagd die geen en die wel leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt hadden ervaren. Daarvan gaf 38% aan niemand te kennen die leeftijdsdiscriminatie
ervaren heeft. Dit kan ook zeggen dat zij niet weten dat iemand in hun omgeving
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren heeft. De andere 64% kent wel iemand die
leeftijdsdiscriminatie ervaren heeft. Van de respondenten kent 26% zelfs meerdere werkloze 45plussers die leeftijdsdiscriminatie ervaren heeft. Figuur 2 geeft het aantal aan.
Figuur 2: Kennisen met ervaren
leeftijdsdiscriminatie
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Er kan gezegd worden dat de respondenten meer werkloze 45-plussers uit Amersfoort kennen die
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren, dan dat zij zelf leeftijdsdiscriminatie
hebben ervaren. Ook geeft 26% van de respondenten aan meerdere werkloze 45-plussers uit
Amersfoort te kennen die leeftijdsdiscriminatie ervaren heeft op de arbeidsmarkt.
Het merendeel van de respondenten en de werkloze 45-plussers uit Amersfoort die zij kennen, heeft
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. Dat geeft een ander beeld dan de cijfers uit een
jaarrapportage vanuit het literatuuronderzoek. Daaruit bleek dat erbij Art.1 MN geen enkel persoon
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren heeft. Er waren daarover namelijk geen enkele
meldingen binnen gekomen. De resultaten van de enquête laten wel degelijk zien dat mensen
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren.
4.1.3

Resultaten deelvraag 2

Deelvraag 2 was:
Door welke situaties op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie?
De situatie van de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt door werkloze ouderen moest
hierdoor duidelijk worden. Deze moest duidelijk worden door het feit of er directe of indirecte
leeftijdsdiscriminatie ervaren wordt zoals de WGBL onderscheidt. Daarnaast werd het duidelijk of de
ervaren leeftijdsdiscriminatie komt door uitspraken, mailtjes, vermoedens of door iets anders. Ook
werd bekend of de ervaren leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen door collega’s, werkgevers of
anderen wordt veroorzaakt. Enquêtevragen 6,7 en 8 geven antwoord op de deelvraag. Die
enquêtevragen zijn alleen ingevuld door de respondenten die leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt hebben ervaren. Dat waren 37 respondenten. De onderstaande resultaten zijn
afkomstig van die 37 respondenten.
Enquêtevraag 6 was: Door wie heeft u leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
Voor enquêtevraag 6 waren meerdere antwoorden mogelijk. Als een respondent meerdere
ervaringen heeft gehad, kunnen deze door verschillende personen veroorzaakt zijn. Ook kan één
ervaring door verschillende personen zijn veroorzaakt. Figuur 3 laat zien hoe vaak een bepaald(e)
persoon(en) de veroorzaker(s) is van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij de
respondenten.
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Figuur 3: Gekozen veroorzaker ervaren leeftijdsdiscriminatie
Veroorzaker

Gekozen aantal

Collega('s)
Werkgever(s)
Directie
Leidinggevende/manager
Personeel van uitzendbureaus
Medewerker van personeelszaken
Klanten/cliënten

11
20
4
13
11
1
0

Percentage
aantal
30.56%
55.56%
16.67%
36.11%
30.56%
2.78%
0.00%

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt het meest ervaren door werkgever(s), daarna volgen
leidinggevenden en/of managers. Geen één van de respondenten heeft ooit leeftijdsdiscriminatie op
de arbeidsmarkt ervaren door klanten of cliënten. In enquêtevraag 6 stond ook de keuze voor:
anders, namelijk:….. Deze optie is door één respondent gekozen. Deze respondent ervaarde
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt doordat hij geen uitnodigen ontving voor zijn sollicitaties.
Het kan zijn dat hij de vraag niet heeft begrepen. Want de vraag was door wie en niet door wat hij
leeftijdsdiscriminatie ervaart heeft. Ook kan het zijn dat hij niet weet wie zijn ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidmarkt heeft veroorzaakt. Doordat er niet met de meneer
gesproken is en er niet bekend is wie hij is, zal het nooit zeker worden wie hij bedoeld.
Van de respondenten heeft afgerond 49% leeftijdsdiscriminatie ervaren door verschillende
veroorzakers. Dat zijn 18 respondenten.
Enquêtevraag 7 was: Is er tijdens uw ervaring van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt direct
naar uw leeftijd verwezen?
De resultaten daarvan laten zien of er tijdens de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
direct naar de leeftijd is verwezen van de respondent. Het figuur hieronder symboliseert hoe vaak er
ja is geantwoord op enquêtevraag 7.
Figuur 4: Is de ervaren
leeftijdsidscriminatie direct?

37%
63%

Ja
Nee

Meer dan de helft, 63% niet nee heeft beantwoord, heeft het vermoeden dat hun leeftijd een rol
speelde tijdens hun ervaring. Bij hun is er niet direct naar hun leeftijd verwezen. Uit het literatuur
onderzoek bleek, dat directe en indirecte leeftijdsdiscriminatie beide per wet verboden zijn. Dit staat
uitgelegd in art.3 WGBL. Bij de respondenten die enkel een vermoeden hebben dat hun leeftijd een
rol speelde, kan de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt toch wettelijk verboden
discriminatie zijn.
Enquêtevraag 8 was: Hoe ontdekte u uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
Afgerond 47% ven de respondenten heeft hun ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
ontdenkt tijdens een persoonlijk gesprek. Dat zijn 17 respondenten. Via via en door roddelen worden
ook veel ervaren leeftijdsdiscriminaties op de arbeidsmarkt ontdenkt. De respondenten konden ook
hier weer meerdere antwoorden kiezen. Hoe vaak de andere manieren zijn gekozen en weke dat zijn,
staat in figuur 5 vermeld.
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Figuur 5: ontdekking ervaren leeftijdsdiscriminatie
Manier van ontdekking

Gekozen aantal

Tijdens een vergadering
Tijdens een persoonlijk gesprek
Tijdens een telefoongesprek
In een brief
In een email
Via via/roddelen

2
17
5
4
7
15

Percentage
aantal
5.56%
47.22%
13.89%
11.11%
19.44%
41.67%

Verder schreven vier respondenten nog andere antwoorden op. Dat waren:
- “je kun niet opmerken”
- “minder werk”
- “Ik kreeg minder opdrachten”
- “Geen contact”
De resultaten samen schetsen hoe situaties eruit kunnen zien van ervaren leeftijdsdiscriminatie op
de arbeidsmarkt. Deze wordt het meest veroorzaakt door werkgevers, er is meestal geen directe
leeftijdsdiscriminatie maar een vermoeden en het meest wordt deze ontdekt tijden een persoonlijk
gesprek. Alle andere variaties zijn aan de resultaten te zien ook mogelijk, alleen leeftijdsdiscriminatie
veroorzaakt door klanten of cliënten wordt uitgesloten door de enquête.
4.1.4

Resultaten deelvraag 3

Deelvraag 3 was:
Tijdens welk stadium op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
In art.3 van de WGBL wordt vermeld in welke stadia van de arbeidsmarkt (werving, bemiddeling,
aangaan en beëindigen arbeidsverhouding, aanstellen ambtenaar, arbeidsvoorwaarden, volgen van
onderwijs, scholing en vorming, arbeidsomstandigheden en de bevordering daarvan )
leeftijdsdiscriminatie verboden is. Deze deelvraag moest duidelijkheid geven op welke van die stadia
van de arbeidsmarkt werkloze ouderen leeftijdsdiscriminatie ervaren. Het stadium waar het vaakst
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt ervaren, is daardoor ook duidelijk geworden.
Enquêtevraag 9 heeft gezorgd voor de beantwoording van deelvraag 3. Die enquêtevraag is enkel
ingevuld door de respondenten die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren. Dat
waren 37 respondenten. De onderstaande resultaten zijn afkomstig van die 37 respondenten.
Enquêtevraag 9 was:
Wanneer heeft u leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)
Er waren voor deze enquêtevraag zeven antwoorden mogelijk. Deze zijn terug te lezen in figuur 6.
Omdat sommige mensen meerdere ervaringen hebben gehad, zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Het meest is er gekozen voor tijdens het verrichten van werk. Dat wordt opgevolgd door tijdens het
zoeken naar werk en tijdens het solliciteren. Figuur 6 laat de aantallen zien. Geen enkele respondent
heeft leeftijdsdiscriminatie ervaren tijdens het aangaan van het arbeidscontract.
In het theorieonderzoek kwam naar voren dat tijdens alle stadia op de arbeidsmarkt
leeftijdsdiscriminatie is verboden. Tijdens het theorieonderzoek kwam ook naar voren dat Art.1 MN
geen zicht heeft op ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Het is door enquêtevraag 9
duidelijk dat er het meest leeftijdsdiscriminatie wordt ervaren tijdens het verrichten van werk,
tijdens het zoeken van werk en tijdens het solliciteren. Dat zijn dus de stadia die Art.1 MN het
meeste in de gaten moet houden qua ervaren leeftijdsdiscriminatie. Aangezien het onderzoek niet
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geheel generaliseerbaar is, moet er wel voorzichtig gedaan worden met het opvolgen van die
uitspraken.
Figuur 6: Stadia ervaren leeftijdsdiscriminatie
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4.1.5 Resultaten deelvraag 4
Deelvraag 4 was:
Wat is de beleving van werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort bij ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Beleving werd hier gezien als: de emotionele impact die de ervaren leeftijdsdiscriminatie op iemand
heeft gemaakt. Hieruit blijkt of de ervaren leeftijdsdiscriminatie veel betekent voor de werkloze
ouderen. Hebben zij er emotioneel last van gehad (depressies, slapeloze nachten) of konden zij het
makkelijk naast zich neerleggen. Ook werd duidelijk of de ervaren leeftijdsdiscriminatie de werkloze
ouderen heeft gedreven om er iets aan te doen. Hebben zij bijvoorbeeld hulp gezocht of hebben zij
iets ondernomen waardoor de leeftijdsdiscriminatie is weggenomen. Deelvraag 4 is beantwoord aan
de hand van enquêtevragen 10, 11, 12, 13 en 16. Die enquêtevragen zijn enkel ingevuld door de
respondenten die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren. Dat waren 37
respondenten. De onderstaande resultaten zijn afkomstig van die 37 respondenten. Voordat
enquêtevraag 16 besproken wordt, worden eerst de resultaten van enquêtevragen 10 t/m 13 met
elkaar gekoppeld. Deze resultaten worden daarna in verband gebracht met deelvraag 4.
Enquêtevraag 16 wordt daarna pas besproken en in verband gebracht met deelvraag 4. Dit omdat
enquêtevraag 16 kwalitatief geanalyseerd is en omdat de enquêtevraag niet door veel mensen
beantwoordt is.
Enquêtevraag 10 was:
Heeft u emotionele gevolgen gehad van uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Hierbij moest via een antwoordt schaal geantwoord worden. Bij de acht verschillende emotionele
gevolgen moest worden aangegeven in welke mate de respondent de emotionele gevolgen had
ervaren. De antwoordmogelijkheden zijn te bezichtigen in de enquête in de bijlage van dit rapport.
Ook figuur 7 laat de antwoordmogelijkheden zien. Niet alle acht de emotionele gevolgen zijn
beantwoord door de respondenten. Het zou kunnen dat zij zich niet konden verplaatsten in het
emotionele gevolg. Er is namelijk geen enkele respondent die enquêtevraag 10 in zijn geheel heeft
overgeslagen. Het valt echter niet met zekerheid te zeggen, want het kan niet aan de respondenten
worden nagevraagd. De keuze anders namelijk; is door geen één respondent gekozen.
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In figuur 7 is te zien hoe vaak er voor een bepaalde mate is gekozen bij de emotionele gevolgen.
Irritatie en teleurgesteld worden het meest ervaren tijdens leeftijdsdiscriminatie. Geen enkele
respondent gaf zelfs aan nooit irritatie te hebben ervaren tijdens de ervaren leeftijdsdiscriminatie op
de arbeidsmarkt. Depressie na een ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt het minst
ervaren door de respondenten. Geen één respondent heeft bij alle emotionele gevolgen nee
geantwoord. Bij alle respondenten heeft de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt dus
gezorgd voor emotionele gevolgen, in welk mate dan ook.
Figuur 7: Emotionele gevolgen ervaren leeftijdsdiscriminatie
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Enquêtevraag 11 was:
Heeft u uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt met anderen gedeeld?
Deze vraag kon enkel met ja of nee beantwoord worden. Van de respondenten die
leeftijdsdiscriminatie heeft ervaren, heeft 78% die ervaring gedeeld met anderen. Dat zijn 28
respondenten. Figuur 8 weergeeft de aantallen. De meeste respondenten hebben dus hun ervaren
leeftijdsdiscriminatie met anderen gedeeld.
Figuur 8: Ervaren leeftijdsdiscriminatie
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Enquêtevraag 12 was:
Heeft u stappen ondernomen tegen uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt? (Denkt u
aan: klacht ingediend bij personeelszaken, informatie gevraagd bij een antidiscriminatiebureau,
advies gevraagd aan een vakbond enzovoorts.)
Hierbij kon er ook met ja en nee geantwoord worden. Als de respondenten ja hadden beantwoord,
werd hen ook gevraagd wat zij voor stappen hadden ondernomen. Van de respondenten gaf 81% aan
dat zij geen stappen hebben ondernomen tegen hun ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Dit is het overgrote deel van de respondenten zoals figuur 9 laat zien.
Figuur 9: Actie ondernomen tegen ervaren
leeftijdsdiscriminatie
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De overige 19% waren 7 respondenten en gaven de volgende stappen aan die zij ondernomen
hadden:
- “Eenmaal een e-mail gestuurd hierover aan bedrijf”
- “Advies advocaat bij sollicitatie. Brief en mail naar betreffend bedrijf gestuurd.”
- “Klacht ingediend bij leidinggevende. Daar is niks mee gedaan.”
- “Ik heb ontslag genomen.”
- “Ik heb informatie aangevraagd en informatie opgezocht.”
- “FNV ingeschakeld.”
- “Gemeld bij werkgever.”
Geen enkele respondent is naar een antidiscriminatiebureau gegaan met zijn/haar ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Dit komt overeen met de bevindingen uit het
theorieonderzoek in hoofdstuk 2. Daaruit bleek dat Art.1 MN geen enkele melding van
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft gekregen van burgers uit de provincie Utrecht.
Enquêtevraag 13 was:
Zou u er behoeften aan hebben (gehad) als een antidiscriminatiebureau u helpt/hielp met uw ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Deze enquêtevraag is alleen beantwoord met ja en nee. Van de respondenten heeft 68% geen
behoefte om geholpen te worden door een antidiscriminatiebureau bij zijn/haar ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Dit zijn 25 respondenten en dat zijn er meer dan de helft
zoals figuur 10 weergeeft. Dit zou de verklaring kunnen zijn waarom Art.1 MN geen meldingen over
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft ontvangen, mensen hebben namelijk helemaal geen
behoefte aan hulp van een antidiscriminatiebureau bij ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Dit kan niet met zekerheid gezegd worden. De resultaten zijn namelijk niet geheel
generaliseerbaar en het is enkel een speculatie. Van de respondenten die wel behoefte hebben aan
hulp van een antidiscriminatiebureau, heeft 75% bij enquêtevraag 12 ingevuld zelf niets gedaan te
hebben met de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Met 9 respondenten is dat meer
dan de helft.
Figuur 10: Behoefte hulp antidiscriminatiebureau
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Deelvraag 4 vroeg naar hoe de beleving eruit zag van de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit Amersfoort. Door de resultaten van hierboven kan er
gezegd worden dat er tijdens een ervaring altijd emotionele gevolgen voor de respondenten aan vast
zitten. De ernst van die emotionele gevolgen verschilt. Irritatie en teleurgesteld komt het meest voor.
Het feit dat de respondenten erg met de ervaringen zitten, blijkt ook uit de cijfers dat bijna alle
respondenten hun ervaringen hebben gedeeld met anderen. Actie ondernemen tegen de ervaren
leeftijdsdiscriminatie doen bijna alle respondenten dan weer niet. Waarom is niet duidelijk, maar het
zou kunnen dat zij na het delen van ervaringen hun emotionele gevolgen de baas kunnen zijn. De
beleving van de ervaringen is in ieder geval bij meer dan de helft niet zo ernstig, dat zij hulp van een
antidiscriminatiebureau zouden willen. Opvallend is dat van diegenen die wel behoefte hebben aan
hulp van een antidiscriminatiebureau, daar meestal zelf niets aan de ervaren leeftijdsdiscriminatie
heeft gedaan. Dit zou kunnen doordat zij niet weten wat zij kunnen doen en dat zij daarom hulp
willen van een antidiscriminatiebureau.
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Enquêtevraag 16 was:
Wilt u kort uw beleving omschrijven van één van uw ervaringen leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Mocht u andere informatie willen vermelden, dan mag dat ook. (max. 10 zinnen)
Van de 37 respondenten die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren, hebben er 24
enquêtevraag 16 ingevuld. De respondenten die geen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
hebben ervaren, hebben geen andere informatie vermeld bij enquêtevraag 16. Alle 24 reacties zijn te
vinden in de bijlage van dit rapport. Hieronder worden de resultaten die opvielen uit de reacties
besproken. Deze werden opvallend bevonden als resultaten van de reacties met elkaar
overeenkwamen of juist uniek waren. Samengevat zijn de resultaten:
- Veel respondenten praatten over hun gevoelens. Beschrijven zij dat de schaamte groot was,
dat zij zich waardeloos voelden en dat het belachelijk en vernederend was. Één respondent
had zelf een burnout opgelopen. Een ander beschrijft zich nog nooit zo gevoeld te hebben.
- Respondenten gaven aan dat zij horen dat leeftijdsdiscriminatie steeds vaker voorkomt en
dat klachten toch niet serieus worden genomen.
- De één gaf een vermoeden te hebben dat een uitzendbureau hem/haar niet wilde helpen
vanwege zijn/haar leeftijd. Een ander gaf aan gehoord te hebben “niet in het team te passen
vanwege de leeftijd.” De reacties lopen dus uiteen. Zowel van indirecte als directe
discriminatie. De één gaf aan ontslagen te zijn, de ander gaf aan niet meer aan een baan te
kunnen komen door hun leeftijd. Of zij krijgen minder opdracht door hun leeftijd.
- Respondenten geven ook aan gepest te worden of zijn geweest vanwege hun leeftijd. Zo
worden zij oudje genoemd, uitgelachen door collega’s en buitengesloten.
Één respondent had een klacht ingediend bij zijn/haar werkgever. De werkgever heeft
ervoor gezorgd dat de ervaren leeftijdsdiscriminatie is gestopt. De respondent was hier heel
blij mee.
De resultaten van enquêtevraag 16 geven voorbeelden aan hoe de belevingen waarna bij deelvraag 4
gevraagd wordt, er uit kunnen zien. De resultaten bevestigen dat de ervaren leeftijdsdiscriminaties
op de arbeidsmarkt er heel verschillend uitzien. Daarbij bevestigt het dat de ervaren
leeftijdsdiscriminatie veel emotionele gevolgen losmaakt bij de respondenten. Er is maar één
respondent die aangeeft een positieve ervaring te hebben ondervonden, na het indienen van een
klacht tegen de ervaren leeftijdsdiscriminatie. Als de positieve ervaringen na het indienen van een
klacht tegen de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt echt zo klein zijn, dan klinkt het
logisch dat de respondenten aangeven geen hulp te willen van een antidiscriminatiebureau. Dit is
zonde, want in het theorieonderzoek is gevonden dat er daadwerkelijk met behulp van een
antidiscriminatiebureau iets tegen de ervaren leeftijdsdiscriminatie gedaan kan worden. Dit laat het
oordeel van de College zien in de juridische context van hoofdstuk 2 van dit rapport.
4.1.6

Resultaten deelvraag 5

Deelvraag 5 was:
In welke arbeidssector ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt?
Uit het Belgische onderzoek kwam dat in de horeca de meeste leeftijdsdiscriminatie wordt ervaren.
Door deze vraag is duidelijk geworden in welke arbeidssector werkloze ouderen uit Amersfoort de
meeste leeftijdsdiscriminatie ervaren. Het antwoord is gegeven uit de resultaten van enquêtevraag
14. De enquêtevraag is alleen ingevuld door de respondenten die leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt hebben ervaren. Dat waren 37 respondenten. De onderstaande resultaten zijn
afkomstig van die 37 respondenten.
Enquêtevraag 14 was:
In welke arbeidssector heeft u uw leeftijdsdiscriminatie ervaren op de arbeidsmarkt? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
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Doordat respondenten meerdere ervaringen hebben kunnen ervaren, waren weer meerdere
antwoorden mogelijk. In figuur 11 is te zien welke antwoordmogelijkheden er waren en hoe vaak
deze zijn gekozen. Wegens de grootte van figuur 11, is deze opgenomen in de bijlage van dit rapport.
Het meest ervaren de respondenten leeftijdsdiscriminatie in de arbeidssector bouw. Dit zijn 8
respondenten. Deze wordt opgevolgd door algemeen en uitzendbureaus/werving & selectie. In
dertien arbeidssectoren ervaren de respondenten geen leeftijdsdiscriminatie. Aangezien de
resultaten van de enquête niet geheel representatief zijn, kan er niet gezegd worden dat er in deze
arbeidssectoren nooit leeftijdsdiscriminatie ervaren wordt. Wel kan er gezegd worden dat Art.1 MN
extra alert moet zijn bij de arbeidssectoren die vaak zijn gekozen. Daar is de kans dat er
leeftijdsdiscriminatie ervaren wordt groot.

4.2 Deelvraag 6
Deelvraag 6 was:
Wat signaleren medewerkers van een uitzendbureau van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Medewerkers van uitzendbureaus hebben veel contact met werklozen. De kans bestaat dat deze
werklozen signalen afgeven van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Deze deelvraag
heeft als doel die eventuele signalen op te vangen door middel van interviews met medewerkers van
uitzendbureaus. Er is tijdens de interviews enkel gevraagd naar de signalen afkomstig van werkloze
45-plussers uit Amersfoort. Hierdoor zijn de resultaten uit de interviews bruikbaar en valide voor het
onderzoek.
4.2.1 Respons
De volgende uitzendbureaus uit Amersfoort zijn gevraagd om mee te werken aan het interview:
Doorstroom, Oudstanding, Olympia uitzendbureau, Uitzendbureau 65plus, Actief 65+, Seniorexpert
en Start People. Dit zijn dezelfde uitzendbureaus als bij deelvragen 1 t/m 5. De laatste drie genoemde
uitzendbureaus hebben niet gereageerd op het verzoek. Ook niet na een herhalingsmail.
Uitzendbureau 65plus wilde niet meewerken met het interview. Een medewerker van Uitzendbureau
65plus meldde telefonisch dat zij het daar te druk voor hebben. De overige drie uitzendbureaus
waren wel bereid mee te werken aan het interview. De interviews zijn op de volgende manier
verricht:
- Met Doorstroom en Olympia uitzendbureau was er eerst per mail een verzoek verstuurd om
mee te werken aan het interview. Nadat hier geen reactie op was gekomen, zijn de
uitzendbureaus gebeld. Tijdens het telefonische contact wilde een medewerker van
Doorstroom direct telefonisch meewerken aan een interview. Olympia uitzendbureau
adviseerde om een dag later terug te bellen als een andere medewerker werkzaam was. De
volgende dag is de medewerker telefonisch geïnterviewd.
- Met Oudstanding is per mail een datum afgesproken voor een interview op het kantoor van
Oudstanding. Oudstanding heeft 45-plussersals doelgroep en wilde graag namens de
doelgroep praten over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Tijdens de interviews zijn aantekeningengemaakt. Deze zijn later op de computer uitgewerkt. Om de
betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen, zijn de uitwerkingen door de geïnterviewden
gecontroleerd. Naast enkele kleine verbeteringen, waren de drie medewerkers het eens met de
uitwerkingen van het interview.
De interviews duurden niet langer dan een half uur. De twee telefonische interviews duurden zelfs
niet langer dan een kwartier. Dit kwam mede omdat de medewerkers voorafgaand aan het interview
op de hoogte waren gebracht van het onderwerp.
Doordat de drie uitzendbureaus van verschillende aard zijn, was de kans verhoogd dat er een breed
scala aan signalen uit de resultaten zou komen. De representativiteit van de resultaten is hierdoor
verhoogd. Oudstanding is een uitzendbureau die gespecialiseerd is in de oudere werkzoekenden.
Hierdoor hebben zij misschien affiniteit met het onderwerp leeftijdsdiscriminatie. Doordat
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Doorstroom een regionaal uitzendbureau is, kan deze meer gespecialiseerd ingaan op de omgeving
Amersfoort.
Het doel was om drie interviews te houden. Aangezien er drie interviews zijn gehouden, is de
respons 100%. Drie interviews was in de onderzoeksopzet voldoende geacht om deelvraag 6 te
beantwoorden. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat deelvraag 6 alleen vraagt naar signalen. Naar
precieze aantallen en/of feitelijke gebeurtenissen wordt niet gevraagd. Drie interviews worden
daarom als voldoende geacht.
De drie geïnterviewden zijn gevraagd naar hun functie en werkzaamheden. Hierdoor was
gecontroleerd of zij wel onder de onderzoeksgroep van deelvraag 6 behoorden. Zekerheid van de
juiste onderzoeksgroep, is belangrijk voor de validiteit van het onderzoek. De namen van de
medewerkers zijn namens privacy redenen anoniem gelaten.
4.2.2 Resultaten
De drie uitgewerkte interviews zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Hieronder worden de
resultaten die opvielen uit de interviews besproken. Deze werden opvallend bevonden als resultaten
van de interviews met elkaar overeenkwamen, er hele andere resultaten uitkwamen dan gedacht of
als er juist verwachte resultaten uit de interviews kwamen. Die resultaten zijn:
- Alle drie de uitzendbureaus gaven aan dat de groep werkloze 45-plussers uit Amersfoort de
laatste tijd is gestegen. Daarvoor geven zij mede de economische crisis te schuld.
Oudstanding zegt daarbij dat de hoeveelheid ook is toegenomen, omdat mensen de laatste
jaren vaker naar uitzendbureaus gaan. Voorheen was dat niet zo. Mensen gingen toen vaker
zelf proberen aan een baan te komen.
- Doorstroom vertelde als enige dat zij niet veel werkloze 45-plussers uit Amersfoort als
klanten hebben.
Doorstroom en Olympia uitzendbureau gaven beide aan dat er veel werkloze 45-plussers uit
Amersfoort solliciteren in de ICT. Daarnaast worden de zorg en de techniek genoemd als
arbeidssectoren waarnaar gesolliciteerd wordt. Doorstroom gaf ook nog aan dat veel
werkloze 45-plussers naar alle passende banen willen solliciteren. Zij hebben er veel voor
over om aan een baan te komen.
- Alle drie de uitzendbureaus horen regelmatig van werkloze 45-plussers uit Amersfoort dat zij
zich gediscrimineerd voelen vanwege hun leeftijd. Doorstroom en Olympia uitzendbureau
beschrijft dat de leeftijdsdiscriminatie vaak wordt gebruikt als excuus dat de klanten zijn
ontslagen of niet zijn aangenomen. Zij verschuilen zich achter de leeftijdsdiscriminatie.
Volgens Doorstroom komen de werkloze 45-plussers door de ervaren leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt in een negatief spiraal terecht. Hierdoor komen zij niet meer aan het
werk.
- Doorstroom gaf aan dat zij niet kunnen helpen bij ervaren leeftijdsdiscriminatie. Daarbij
vinden zij dat niet hun taak. De ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt van de
werkloze 45-plussers uit Amersfoort zijn altijd enkel gebaseerd op vermoedens. Bewijzen
daarvoor zijn er nooit. Doorstroom vermoedt zelf ook soms dat de leeftijd van een
werkzoekende de reden is waarom hij/zij niet wordt aangenomen. Doorstroom gaf wel aan
dat leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zwaar overschat wordt. Zij zijn van mening dat
de groep die daadwerkelijk gediscrimineerd wordt klein is.
- Olympia uitzendbureau hoort van werkloze 45-plussers uit Amersfoort zowel klachten over
leeftijdsdiscriminatie tijdens het ontslag als tijdens het solliciteren. Bij beide is er bijna altijd
enkel een vermoeden van leeftijdsdiscriminatie. Olympia uitzendbureau zorgt er dan voor
dat de werkloze 45-plussers hun verhaal kwijt kunnen en zich gehoord voelen. Twee maal
heeft de medewerker meegemaakt dat er een kandidaat daadwerkelijk is afgewezen door
zijn/haar leeftijd. De medewerker heeft contact opgezocht met het bedrijf en uitgelegd dat
de kandidaat als nog geschikt is voor de functie ondanks zijn/haar leeftijd. Beide bedrijven
gaven aan al een andere kandidaat voor de functie te hebben.
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Olympia uitzendbureau gaf aan dat het soms ‘logisch’ is dat oudere werknemers worden
ontslagen. Zij zijn meestal de duurste en minst aantrekkelijkste werknemers en worden
daardoor vaak als eerste ontslagen.
Doordat Oudstanding alleen klanten plaatst bij bedrijven/organisaties die open staan voor
oudere werknemers, maakt zij tijdens het solliciteren bijna nooit leeftijdsdiscriminatie mee.
De klachten van werkloze 45-plussers komen vaak van eerdere ervaringen. Als Oudstanding
op zoek gaat naar nieuwe bedrijven/organisaties, dan hoort zij wel vaak negatieve verhalen
over ouderen. Vaak weet Oudstanding de bedrijven/organisaties te overtuigen van de kracht
van oudere werknemers. Oudstanding gaf aan dat het soms ook ‘logisch’ is dat bedrijven
geen oudere werknemers wil. Oudstanding gaf een hippe kledingwinkels als voorbeeld.
Oudstanding snapt dat daar een 60-jarige werknemer niet helemaal gepast is.
Geen van de uitzendbureaus gaf aan dat de werkloze 45-plussers uit Amersfoort die
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidmarkt ervaren, actie ondernemen tegen hun ervaren
leeftijdsdiscriminatie. Zij willen vaak alleen gehoord worden.
Doorstroom en Oudstanding kennen beide ervaringen waarbij werkloze 45-plussers uit
Amersfoort positief werden gediscrimineerd. Oudstanding hoort van haar contacten met
bedrijven/organisaties dat oudere werknemers stabieler zijn en daardoor beter werk
afleveren.

Samengevat geven de resultaten de volgende signalen aan waarnaar bij deelvraag 6 gevraagd werd:
Veel werkloze 45-plussers geven aan leeftijdsdiscriminatie te ervaren op de arbeidsmarkt. Deze
ervaringen zijn meestal gebaseerd op vermoedens. Er wordt geen actie ondernomen tegen de
ervaren leeftijdsdiscriminatie. Twee uitzendbureaus zijn van mening dat de ervaren
leeftijdsdiscriminatie wordt gebruikt door de werkloze ouderen als oorzaak/excuus dat de zij
werkloos zijn. Het is ‘logisch’ dat 45-plussers soms niet worden aangenomen of worden ontslagen
vanwege hun leeftijd. Alle drie de uitzendbureaus geven aan zelf vermoedens of ervaringen te
hebben dat er leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt plaats vindt.
Uit het literatuuronderzoek bleek dat het UWV en het RWI aangaven dat werkloze ouderen niet vaak
ontslagen werden. De positie van werkende ouderen zou sterk zijn volgens het UWV. De klachten die
uitzendbureaus ontvangen van werkloze ouderen dat zij leeftijdsdiscriminatie hebben ervaren tijdens
hun ontslag, komen daarbij niet overeen. Ook de mening van Olympia uitzendbureau dat het
‘logisch’ is dat oudere werknemers ontslagen worden, komt daarbij niet overeen. Het vermoeden
van de uitzendbureaus dat de ouderen zich verschuilen achter de leeftijdsdiscriminatie en het als
oorzaak/excuus voor het ontslag gebruiken, zou hierdoor versterkt kunnen worden. Ouderen geven
vaak leeftijdsdiscriminatie de schuld, terwijl uit onderzoek komt dat hun arbeidspositie als zij
eenmaal aan het werk zijn erg sterk is. Met deze uitspraak moet zeer voorzichtig mee omgegaan
worden en het blijft enkel een vermoeden. Dit mede omdat er enkel drie uitzendbureaus zijn
ondervraagd en de uitspraak daarom niet representatief is.

4.3 Deelvraag 7
Deelvraag 7 was:
Wat signaleren medewerkers van (belangen)organisaties van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Medewerkers van (belangen)organisaties voor werklozen of ouderen, hebben veel contact met
werkloze ouderen die eventueel leeftijdsdiscriminatie hebben ervaren op de arbeidsmarkt. De
deelvraag heeft als doel de eventuele signalen van ervaren leeftijdsdiscriminatie bij werkloze
ouderen op te vangen door middel van interviews met medewerkers van (belangen)organisaties. Er
is tijdens de interviews enkel gevraagd naar de signalen afkomstig van werkloze 45-plussers uit
Amersfoort. Hierdoor zijn de resultaten uit de interviews bruikbaar voor het onderzoek en zijn deze
valide.
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4.3.1 Respons
De volgende (belangen)organisaties uit Amersfoort zijn gevraagd te willen meewerken aan het
interview: het UWV, Juridisch Loket, Leger des Heils, Ravelijn, Stadsring51, ANBO en Beweging 3.0.
Dit zijn dezelfde (belangen)organisaties als bij deelvragen 1 t/m 5, op Art.1 MN na. Art.1 MN is niet
gevraagd voor het interview omdat zij de opdrachtgever van het onderzoek is.
Belangenverstrengeling zou de betrouwbaarheid van de resultaten dan misschien negatief
beïnvloeden. Bij een medewerker van het UWV en het Leger des Heils, is een interview afgenomen.
De overige (belangen)organisaties hebben niet meegewerkt aan het interview. ANBO en Beweging
3.0 hebben niet gereageerd op het verzoek. Ook niet na een herhalingmail. Bij stadsring51 is eerst
persoonlijk langs gegaan. Dit omdat er bij Stadsring51 een meldingsloket van Art.1 MN aanwezig is.
Stadsring51 adviseerde te bellen naar een van de medewerkers. De medewerker heeft in telefonisch
overleg niet te willen meewerken aan het interview. Het Juridisch Loket in Amersfoort gaf aan geen
informatie beschikbaar te hebben voor het onderwerp. Met het UWV en het Leger des Heils zijn de
interviews op de volgende manier afgenomen:
- De werkcoach van het UWV waarbij de workshop is bijgewoond, is op een later tijdstip op
het kantoor van het UWV het interview afgenomen. Tijdens de workshop was afgesproken
per mail een afspraak te maken voor het interview. Het interview is face-to-face gehouden,
omdat de werkcoach aangaf een persoonlijke aanpak prettig te vinden.
- Tijdens mailoverleg met een medewerker van het Leger des Heils over de enquête, is haar
gevraagd mee te willen werken met het interview. Aangezien er wegens drukte van
interviewer en geïnterviewde geen gezamenlijke afspraak gemaakt kon worden, is het
interview telefonisch afgelegd.
Tijdens de interviews zijn aantekeningen gemaakt. Deze zijn later op de computer uitgewerkt. Om de
betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen, zijn de uitwerkingen door de geïnterviewden
gecontroleerd. Naast enkele kleine verbeteringen, waren de medewerkers het eens met de
uitwerkingen van het interview.
Het interview met het UWV duurde ongeveer een half uur. Het telefonische interview met het Leger
des Heils duurde niet langer dan een kwartier.
Doordat de twee (belangen)organisaties van verschillende aard zijn, was de kans verhoogd dat er een
breed scala aan signalen uit de resultaten zou komen. De representativiteit van de resultaten is
hierdoor verhoogd.
Het doel was om drie interviews te houden. Aangezien er twee interviews zijn gehouden, is de
respons 66,6%. Drie interviews was in de onderzoeksopzet voldoende geacht om deelvraag 7 te
beantwoorden. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat deelvraag 7 enkel vraagt naar signalen. Naar
precieze aantallen en/of feitelijke gebeurtenissen wordt niet gevraagd. Doordat het doel van drie
interviews niet behaald is, kan er niet met zekerheid gezegd worden dat er genoeg verschillende
soorten signalen in de resultaten te vinden zijn. Aangezien de respons alsnog hoog is en het niet om
precieze aantallen en/of feitelijke gebeurtenissen gaat, worden de resultaten niet minder bruikbaar
geacht.
De drie geïnterviewden is gevraagd naar hun functie en werkzaamheden. Hierdoor was
gecontroleerd of zij wel onder de onderzoeksgroep van deelvraag 7 behoorden. Zekerheid van de
juiste onderzoeksgroep, is belangrijk voor de validiteit van het onderzoek. De namen van de
medewerkers zijn namens privacy redenen anoniem gelaten.
4.3.2 Resultaten
De twee uitgewerkte interviews zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. Hieronder worden de
resultaten die opvielen uit de interviews besproken. Deze werden opvallend bevonden als resultaten
van de interviews met elkaar overeenkwamen, er hele andere resultaten uitkwamen dan gedacht of
als er juist verwachte resultaten uit de interviews kwamen. Die resultaten zijn:
- Doordat beide (belangen)organisaties een project hebben voor 55-plussers, hebben de
medewerkers redelijk veel oudere werkzoekenden onder hun klanten. Het Leger des Heils
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denkt dat er de laatste tijd door de crisis meer werkloze 45-plussers zijn bijgekomen. Het
UWV geeft aan dat de oudere werkzoekenden de laatste jaren steeds meer klagen over
leeftijdsdiscriminatie. Dit komt mede omdat de generatie mondiger is geworden.
Het UWV hoort van bijna alle oudere werklozen dat zij leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt hebben ervaren. Dit is een groot verschil met het Leger des Heils. Daar had de
medewerker voor dit onderzoek, nog nooit over een ervaring van leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt gehoord van cliënten.
Het UWV geeft aan dat ouderen in de arbeidssectoren bouw en ICT het meest te maken
hebben met ervaren leeftijdsdiscriminatie.
De klachten die het UWV hoort over ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij
werkloze 45-plussers, zijn bijna alleen vermoedens van leeftijdsdiscriminatie. Volgens het
UWV komt dit mede omdat werkgevers vakkundig de wet weten te omzeilen. Op deze
manier is er vaak wel leeftijdsdiscriminatie, maar zijn daar geen bewijzen voor te vinden.
Het UWV geeft aan dat ongeveer 70% van de oudere werklozen zich ouder voor doen dan zij
zijn. Zij hebben zich meestal niet aangepast aan de moderne tijd. Zo leven zij nog in de wijcultuur van de jaren 60 en 70 en zijn zij nog niet meeontwikkeld in de veranderde
arbeidsmarkt. Dit geeft het UWV mede als reden waarom veel oudere werklozen
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren.
Bij het UWV doen oudere werkzoekenden deels iets met hun ervaren leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt. Zo gaan zij netwerken in plaats van solliciteren en verbergen zij vaak hun
leeftijd in sollicitatiebrieven. Een klacht indienen tegen hun ervaren leeftijdsdiscriminatie
doen zij niet. Dit heeft volgens hen geen zin, ook niet bij een antidiscriminatiebureau. Men
denkt: “ Het helpt toch niet” en men is bang dat de relatie met de veroorzaker erger wordt
verstoord.
Het Leger des Heils geeft aan dat zij vaak niets horen van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidersmarkt bij cliënten omdat zij een multi-problematiek hebben. Daarnaast is het voor
veel cliënten ‘normaal’ om werkloos te zijn.
Aan de hand van dit onderzoek is de medewerker van het Leger des Heils wel met een aantal
cliënten over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt gaan praten. Zij gaven bijna allemaal
aan dat zij altijd last hadden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Concrete
voorbeelden konden de cliënten daarbij niet geven. Zij gebruikte meestal de
leeftijdsdiscriminatie als excuus dat het op de arbeidsmarkt niet wil lukken met de cliënten.

Samengevat geven de resultaten de volgende signalen aan waarnaar bij deelvraag 7 gevraagd werd:
De (belangen)organisaties verschillen van hoeveelheid signalen van ervaren leeftijdsdiscriminatie op
de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit Amersfoort. Het UWV ontvangt er veel. Deze zijn
meestel gebaseerd op vermoedens, komen vooral in de bouw en ICT voor en hebben soms als
oorzaak dat de oudere werklozen zijn verouderd in gedrag. Bij het Leger des Heils kwamen er nooit
signalen binnen over ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. In een later gesprek gaven
alle cliënten aan ooit leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt te hebben ervaren. Deze werd echter
vaak gebruikt als excuus omdat de cliënten geen succes hebben op de arbeidsmarkt.
Het laatste genoemde komt overeen met de resultaten uit deelvraag 6. Daar gaven uitzendbureaus
ook aan dat werkloze 45-plussers vaak leeftijdsdiscriminatie de oorzaak geven van negatieve
ervaringen op de arbeidsmarkt.
In het rapport van het RWI uit het literatuuronderzoek bleek dat bijna de helft van de oudere
werklozen de hoop heeft opgegeven ooit nog aan een baan te komen. Het Leger des Heils gaf aan dat
veel cliënten het ‘normaal’ vinden om werkloos te zijn. Dit valt te vergelijken met het verliezen van
hoop om ooit nog een baan te vinden.
Uit het literatuuronderzoek kwam ook de twijfel naar voren of er nou juist wel of geen
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt ervaren door werkloze ouderen. De resultaten van
deelvraag 7 bevestigen die twijfel. Bij het UWV komen namelijk heel veel signalen van ervaren
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leeftijdsdiscriminatie voor en bij het Leger des Heils kwamen er nooit signalen van ervaren
leeftijdsdiscriminatie voor.

4.4 Workshop Netwerk 55+
In de planning voor het verrichten van het onderzoek, stond het bijwonen van de workshop Netwerk
55+ van het UWV niet ingepland. Hierdoor was er van te voren niet een dataverzamelingsmethode
opgesteld of een doel uitgekozen. Aangezien de resultaten van het bijwonen van de workshop wel
passend zijn bij het onderwerp van het onderzoek, worden de resultaten van de workshop in dit
hoofdstuk toch kort besproken. In de bijlage is een uitgebreider verslag toegevoegd. Hierin wordt
ook vermeld hoe het bijwonen van de workshop tot stand is gekomen. De workshop is ontwikkeld
voor 55-plussers die al langere tijd werkloos zijn. Het UWV wil de deelnemers van de workshop leren
netwerken in plaats van solliciteren. Door middel van netwerken vallen er meer banen te vinden dan
men denkt en de werkgevers leren de persoon achter de leeftijd op de cv kennen.
Samenvattend zijn er de volgende resultaten relevant voor dit onderzoek:
- Negen van de dertien deelnemers heeft zich wel eens gediscrimineerd gevoeld op grond van
leeftijd op de arbeidsmarkt. Twee daarvan hadden een positieve ervaring mee gemaakt.
- De verhalen over de ervaren leeftijdsdiscriminatie liepen uiteen. De één had alleen een
vermoeden en de ander had bewijzen dat hij/zij gediscrimineerd werd op grond van leeftijd
op de arbeidsmarkt.
- Het emotionele gevolg van de ervaren leeftijdsdiscriminatie liep ook uiteen. Twee vrouwen
gaven aan nog steeds veel last te hebben van de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Zo durven zij hun leeftijd niet meer ergens te vermelden. Anderen gaven aan
minder last te hebben ervaren van de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Wel
gaven zij aan het zeer vervelend te vinden, dat zij worden afgerekend op hun leeftijd. Leeftijd
is een gegeven waar je niks aan kunt doen.
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5. Conclusie, aanbevelingen en reflectie
In dit hoofdstuk worden de deelvragen kort en bondig beantwoord. Daarna worden die antwoorden
samengebundeld en geven deze antwoord op de hoofdvraag. Overige conclusies worden ook
beschreven.
Aan de hand van de conclusie worden er aanbevelingen voor de beroepspraktijk gegeven. Daarna
wordt het onderzoeksrapport afgesloten door een reflectie op het onderzoek.

5.1 Conclusie
5.1.1 Deelvragen
Deelvraag 1: Hoeveel werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort ervaren leeftijdsdiscriminatie op
de arbeidsmarkt?
Uit de enquête kwam dat de meerderheid van de respondenten ooit leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt heeft ervaren. Van de respondenten heeft 28% meerdere malen leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt ervaren. Ook kent de meerderheid van de respondenten één of meerdere
werkloze 45-plussers uit Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie hebben ervaren.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de resultaten van de enquête niet geheel representatief zijn
betreffende alle werkloze 45-plussers uit Amersfoort. Het precieze aantal werkloze 45-plussers uit
Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie hebben ervaren, kan daarom niet gegeven worden. Wel geven
de resultaten aan, dat hoogstwaarschijnlijk het merendeel van de werkloze 45-plussers in Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt heeft ervaren.
Deelvraag 2: Door welke situaties op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie?
Uit de resultaten van de enquête bleken er verschillende soorten situaties mogelijk te zijn. De
respondenten gaven aan het meest leeftijdsdiscriminatie op de arbeidmarkt te ervaren door
werkgevers. Meer dan de helft heeft dat ooit meegemaakt. Het merendeel van de respondenten had
enkel een vermoeden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. De leeftijdsdiscriminatie wordt
het meest ontdekt tijdens een persoonlijk gesprek of via via/roddelen.
De situaties uit de resultaten sluiten geen enkele situatie van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit. Mede doordat de resultaten niet geheel representatief
zijn. Wel laten de bovengenoemde resultaten zien in welke situaties de leeftijdsdiscriminatie
waarschijnlijk het meest voor komt.
Deelvraag 3: Tijdens welk stadium op de arbeidsmarkt ervaren werkloze ouderen uit de gemeente
Amersfoort leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
De respondenten ervaren de meeste leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tijdens het verrichten
van werk. Tijdens het zoeken en solliciteren naar werk, ervaren zij ook vaak leeftijdsdiscriminatie.
Geen enkele respondent heeft leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren tijdens het aangaan
van een arbeidscontract.
Waarschijnlijk komt ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers het
meest voor tijdens het verrichten van werk, tijdens het zoeken naar werk en tijdens de sollicitatie.
Deelvraag 4: Wat is de beleving van werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort bij ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Alle respondenten gaven aan emotionele gevolgen te hebben ondervonden van de ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Irritatie en teleurstelling werden het meest ervaren. Het
overgrote deel van de respondenten heeft de ervaren leeftijdsdiscriminatie met anderen gedeeld. De
meesten hebben echter geen actie ondernomen tegen de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Iets meer dan de helft wil dan ook niet dat een antidiscriminatiebureau hen helpt bij
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de ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidmarkt. Voorbeelden van belevingen opgegeven door de
respondenten bevestigen de genoemde resultaten.
De beleving van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt die werkloze 45-plussers uit Amersfoort
ervaren zorgt waarschijnlijk voor veel emotionele gevolgen, maar uit zichzelf willen/doen zij
waarschijnlijk niets aan hun ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Deelvraag 5: In welke arbeidssector ervaren werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
Het meest ervaren de respondenten leeftijdsdiscriminatie in de arbeidssector bouw. Deze wordt
opgevolgd door algemeen en uitzendbureaus/werving & selectie. In dertien arbeidssectoren ervaren
de respondenten geen leeftijdsdiscriminatie. Aangezien de resultaten van de enquête niet geheel
representatief zijn, kan er niet gezegd worden dat er in deze arbeidssectoren nooit
leeftijdsdiscriminatie ervaren wordt. Wel kan er gezegd worden dat waarschijnlijk in de bouw de
meeste ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit Amersfoort
voor komt.
Deelvraag 6: Wat signaleren medewerkers van een uitzendbureau van ervaren leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Samengevat geven de resultaten de volgende signalen:
Veel werkloze 45-plussers geven aan leeftijdsdiscriminatie te ervaren op de arbeidsmarkt. Deze
ervaringen zijn meestal gebaseerd op vermoedens. Er wordt geen actie ondernomen tegen de
ervaren leeftijdsdiscriminatie. Twee uitzendbureaus zijn van mening dat de ervaren
leeftijdsdiscriminatie wordt gebruikt door de werkloze ouderen als oorzaak/excuus dat de zij
werkloos zijn. Het is ‘logisch’ dat 45-plussers soms niet worden aangenomen of worden ontslagen
vanwege hun leeftijd. Alle drie de uitzendbureaus geven aan zelf vermoedens of ervaringen te
hebben dat er leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt plaatsvindt.
Deelvraag 7: Wat signaleren medewerkers van (belangen)organisaties van ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Samengevat geven de resultaten de volgende signalen:
De (belangen)organisaties verschillen van hoeveelheid signalen van ervaren leeftijdsdiscriminatie op
de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit Amersfoort. Het UWV ontvangt er veel. Deze zijn
meestel gebaseerd op vermoedens, komen vooral in de bouw en ICT voor en hebben soms als
oorzaak dat de oudere werklozen zijn verouderd in gedrag. Bij het Leger des Heils kwamen er nooit
signalen binnen over ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. In een later gesprek gaven
alle cliënten aan ooit leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt te hebben ervaren. Deze werd echter
vaak gebruikt als excuus omdat de cliënten geen succes hebben op de arbeidsmarkt.
5.1.2 Hoofdvraag
De hoofdvraag was: Wat is de aard en omvang van ervaren leeftijdsdiscriminatie bij werkloze ouderen
op de arbeidsmarkt in de gemeente Amersfoort?
Aangezien niet alle resultaten representatief zijn voor alle werkloze 45-plussers in Amersfoort, is de
beschrijving van de aard en omvang hieronder niet geheel generaliseerbaar. Er mag daarom alleen
worden aangenomen dat de aard en omvang die hieronder staat beschreven, waarschijnlijk een
weerspiegeling is van de werkelijkheid. Het doel van het onderzoek om Art.1 MN meer zicht te laten
verkrijgen op leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, is daarbij wel gelukt.
De aard van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers uit
Amersfoort, kan per geval verschillen. Het meest wordt er discriminatie ervaren bij het verrichten
van arbeid of tijdens het zoeken en solliciteren naar werk. De ervaringen worden meestal
veroorzaakt door werkgevers of leidinggevenden/managers en worden vaak ontdekt in een
persoonlijk gesprek of via via/roddelen. De bouw komt naar voren als arbeidssector waar de meeste
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leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren wordt door de werkloze 45-plussers. De
professionals die met hen werken delen die mening. Zij geven echter de ICT ook aan als arbeidssector
waar veel leeftijdsdiscriminatie ervaren wordt. Het merendeel van de ervaren discriminatie is
gebaseerd op vermoedens, dat blijkt uit de enquête maar ook uit de interviews. Wettelijk maakt het
niets uit of er sprake is van directe discriminatie of dat er enkel vermoedens bestaan. Het is dan
echter alleen moeilijker te bewijzen. Volgens een professional van het UWV weten de werkgevers de
wet zo te omzeilen, dat er niet vaak bewijzen zijn van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Dit
zou de reden kunnen zijn waarom veel werkloze 45-plussers geen directe leeftijdsdiscriminatie
ervaren op de arbeidsmarkt.
Het effect dat de ervaren leeftijdsdiscriminatie heeft bij diegene die het ervaart, zegt ook iets over de
aard. Gebleken is dat leeftijdsdiscriminatie verschillende soorten emotionele gevolgen met zich
meebrengen. Voornamelijk irritatie en teleurstelling.
Volgens professionals die met de doelgroep werken is de aard van de ervaren leeftijdsdiscriminatie
vaak een excuus. Werkloze 45-plussers geven leeftijdsdiscriminatie de schuld, omdat zij graag iets de
schuld willen geven. Op deze manier zijn zij zelf niet de schuldigen.
De omvang van werkloze 45-plussers uit Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie ervaren is groot. Meer
dan de helft ervaart leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Een kleiner deel heeft zelfs meerdere
keren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren. Professionals die met werkloze 45-plussers
uit Amersfoort werken, beamen dat veel werkloze 45-plussers uit Amersfoort leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt ervaren. De meeste werkloze 45-plussers uit Amersfoort laten het aan de
professionals merken als zij leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren.
Andere conclusies uit het onderzoek zijn:
De meeste werkloze 45-plussers uit Amersfoort ondernemen geen actie tegen hun ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. De professionals gaven daarvoor als reden, dat een klacht
indienen of een andere actie toch niet het gewenste effect heeft. Deze mening past bij de conclusie
dat werkloze 45-plussers over het algemeen geen hulp van een antidiscriminatiebureau verlangen
tijdens hun ervaring van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Wel delen werkloze 45-plussers
uit Amersfoort hun ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt met anderen. Dat zij geen hulp
willen van een antidiscriminatiebureau betekent dus niet, dat zij de ervaren leeftijdsdiscriminatie
voor zich houden.

5.2 Aanbevelingen
Aan de hand van de conclusies van het onderzoek worden er de volgende aanbevelingen gegeven:
- De eerste aanbeveling is een vervolgonderzoek door middel van interviews met werkloze 45plussers die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt hebben ervaren. Zij geven aan geen
hulp te willen van een antidiscriminatiebureau. Door middel van het vervolgonderzoek kan
duidelijk worden waarom niet. Ook wordt er duidelijk wat de werkloze 45-plussers dan wel
van een antidiscriminatiebureau verwachten. Verwachten zij bijvoorbeeld niets, verwachten
zij dat een antidiscriminatiebureau in gesprek gaat met werkgevers of verwachten zij hele
andere dingen. Voor Art.1 MN is het belangrijk om dit te weten. Zij is namelijk zelf een
antidiscriminatiebureau en heeft de wettelijke bevoegdheid om discriminatie te verkomen
en te bestrijden. Haar doel is dan ook dat zo weinig mogelijk mensen discriminatie ervaren.
Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45-plussers valt daar ook onder. Het is
daarom van groot belang dat Art.1 MN weet hoe zij de werkloze 45-plussers het beste kan
helpen met hun ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Een vervolgonderzoek
biedt daar duidelijkheid over. Interviews met de werkloze 45-plussers is het meest bruikbaar
daarvoor. Aantallen hoeven namelijk niet duidelijk te worden, maar de gedachte achter een
antwoord wel.
- Een (landelijke) campagne starten tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Veel
werkloze ouderen uit Amersfoort die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren,
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leiden onder emotionele gevolgen daarvan. Het starten van een campagne is daarom een
manier om leeftijdsdiscriminatie onder de aandacht te brengen en de ernst daarvan duidelijk
te maken. Omdat leeftijdsdiscriminatie al genoeg negativiteit met zich meebrengt, is het
verstandig de campagne positief te brengen. Hierin zou vermeld kunnen worden wat
ouderen kunnen doen tegen leeftijdsdiscriminatie, de oudere werkzoekenden en/of
werknemers zouden gepromoot kunnen worden en er zou vermeld kunnen worden waar
mensen het beste advies en informatie kunnen vragen over leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Dit laatste geldt zowel voor werkgevers als voor mensen die zich
gediscrimineerd voelen. Dit kan gedaan worden aan de hand van posters, reclamespotjes,
flyers enzovoorts. Het aantrekkelijkste is om de campagne in samenwerking met andere
organisaties uit te voeren. Op deze manier kan deze grootschalig en daadkrachtig uitgevoerd
worden. Aan de hand van de samenwerkingspartners zou de campagne eventueel landelijk
uitgevoerd kunnen worden. Aangezien Art.1 MN zich inzet tegen discriminatie, past het in de
werkzaamheden van Art.1 MN om een campagne te starten tegen een vorm van
leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast heeft Art.1 MN eerder campagnes gevoerd tegen
discriminatie, dus heeft zij ervaring met het opzetten en uitvoeren van een campagne.
Samenwerkingspartners zouden andere antidiscriminatiebureaus kunnen zijn, maar ook
overige organisaties die werken met en/of voor oudere werklozen en/of werknemers.
Bijvoorbeeld de organisaties die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek.
De derde aanbeveling is een voorlichting ontwikkelen voor organisaties die werken met
en/of voor oudere werklozen/werknemers. Uit het onderzoek is gebleken dat professionals
van mening zijn dat er niets tegen leeftijdsdiscriminatie gedaan kan worden of dat deze
acties niet de uitkomst hebben die gewild is. Een voorlichting zou hen kunnen informeren
over alle aspecten van leeftijdsdiscriminatie. Ook kan het hen uitleggen hoe om te gaan met
mensen die klagen over ervaringen van leeftijdsdiscriminatie en wat de professionals kunnen
doen om leeftijdsdiscriminatie te verkomen of te bestrijden. Uiteraard zal Art.1 MN ook
adviseren bij de voorlichting om de klachten van leeftijdsdiscriminatie die de professionals
ontvangen, te melden bij Art.1 MN. Zo krijgt Art.1 MN nog meer zicht op ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan zij stappen ondernemen als het erger
wordt en stappen terug nemen als de hoeveelheid ervaren leeftijdsdiscriminatie afneemt.
Art.1 MN heeft een aparte afdeling voorlichting. Deze afdeling ontwikkelt en voert
verschillende voorlichtingen uit. Deze bovengenoemde voorlichting zou daarom passend zijn
binnen de werkzaamheden van Art.1 MN.

5.3 Reflectie
Hieronder wordt door het oog van de student een reflectie gegeven op het verrichte onderzoek.
5.3.1 Beperkingen onderzoek
De beperkingen van het onderzoek waren:
- Een grote beperking voor het onderzoek waren de missende faciliteiten die nodig waren om
de relatief grote en onbekende onderzoeksgroep voor de enquête te bereiken. Er zijn van
werkloze 45-plusers in Amersfoort geen lijst met gegevens bekend om contact met hen op te
nemen. In alle gevonden bronnen was er nergens te vinden, waar je de onderzoeksgroep het
beste kon benaderen. Als het onderzoek was verricht door een onderzoeksbureau, dan
konden deze waarschijnlijk haar contacten inzetten. Ook hebben zij vaak geld beschikbaar
om de enquête grootschalig uit te zetten. Als student had ik die mogelijkheden niet. Helmaal
omdat de onderzoeksgroep Amersfoorters waren en Amersfoort voor mij een onbekende
omgeving is. Het was daardoor erg zoeken naar een goede manier om de enquête bij de
onderzoeksgroep te krijgen. Voorafgaand aan het onderzoek is daarover al nagedacht. Bij
een volgend onderzoek zal ik toch nog meer voorbereidingen treffen om zeker te zijn dat een
enquête bij de onderzoeksgroep terecht kan komen.
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Een andere beperking van het onderzoek die met de bovenstaande beperking te maken
heeft, is dat de uitkomsten van de enquête niet geheel representatief zijn voor alle werkloze
45-plussers in Amersfoort. Uit het onderzoek bleek dat er ongeveer 1000 werkloze 45plussers in Amersfoort zijn. De 61 ingevulde enquêtes kunnen daarom geen precies getal
geven van de omvang van werkloze 45-plussers die leeftijdsdiscriminatie ervaren op de
arbeidsmarkt. Ikzelf heb heel lang getwijfeld of het onderzoek was mislukt doordat de
resultaten niet geheel representatief waren. Gelukkig ben ik gerustgesteld dat dit zeker niet
het geval is. Dit komt mede doordat het doel was om het zicht van Art.1 MN te vergroten en
dat is gelukt.
Een derde beperking is dat er bij deelvraag 7 geen drie professionals zijn geïnterviewd. Dit
was wel de bedoeling, maar het behalen van dat aantal is niet gelukt. Ook hier worden
daardoor de resultaten van het onderzoek minder representatief.

5.3.2 Onafhankelijkheid onderzoek
Het onderzoek is onafhankelijk en zelfstandig uitgevoerd. Art.1 MN was enkel de opdrachtgever van
het onderzoek en niet de uitvoerder. Ik heb alle vrijheid gekregen van Art.1 MN om het onderzoek uit
te voeren. Zij hebben geen verwachting van het onderzoek aangegeven of vermeld wat zij graag
zouden willen horen. De HvA heeft enkel feedback gegeven op het uitvoeren van het onderzoek,
maar heeft niets gezegd over de inhoud. De feedback was ook niet verplicht om op te volgen.
Hierdoor heeft de HvA noch Art.1 MN mij gestuurd naar de resultaten van dit onderzoek. De
onafhankelijkheid van het onderzoek tegenover mijzelf, heb ik ook zo goed als mogelijk
gewaarborgd. Alle stappen van het onderzoek heb ik besproken met derden en de resultaten zijn
door hen gecontroleerd op betrouwbaarheid. Dit heb ik niet alleen door de HvA of Art.1 MN laten
doen. Deze zijn namelijk betrokken bij het onderzoek en kunnen daarom misschien niet geheel
onafhankelijk naar het onderzoek kijken.
5.3.3 Aanpak, planning en uitkomst onderzoek
Voor het uitvoeren van het onderzoek had ik een planning met een aanpak voor het onderzoek
gemaakt. Aan de meeste punten in de planning heb ik mij gehouden. Zoals het stopzetten van de
enquête en de datum voor het afnemen van de interviews. De planning voor het verwerken van de
gegevens was echter aan de krappe kant. Ik merkte tijdens het analyseren en schrijven van het
onderzoek, dat het meer tijd kost dan ik gepland had. Hierdoor heb ik de resultaten minder
uitgebreid kunnen beschrijven zoals ik van plan was. In de toekomst zal ik daarom nog meer ruimte
inplannen voor het analyseren en beschrijven van de resultaten.
Met de uitkomsten van het onderzoek ben ik zeer tevreden. Het doel van het onderzoek is behaald
en het heeft veel informatie opgeleverd. Doordat ik tevreden ben met de uitkomsten, is mijn aanpak
voor het onderzoek over het algemeen goed geweest. Bij een verkeerde aanpak was waarschijnlijk
het doel van het onderzoek niet gehaald en had het onderzoek veel meer beperkingen.
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Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Susanne Mes. Als afstudeeropdracht voor de Hbo-opleiding Sociaal Juridische
Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam en in opdracht van het antidiscriminatiebureau
Art.1 Midden Nederland, voer ik een onderzoek uit. Door middel van het onderzoek moet er zicht
komen op de aard en omvang van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze 45plussers uit de gemeente Amersfoort. Uit onderzoek van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS)
bleek dat werkloze 45-plussers het de laatste jaren zwaar hebben op de arbeidsmarkt. In het laatste
kwartaal van 2012 waren er sinds jaren niet zo veel 45-plussers werkloos23.
Het onderzoek wordt mede beantwoord door middel van een enquête. Deze begeleidende brief
voorziet u van informatie over de bijgevoegde enquête. Die enquête wordt uitgevoerd, om
informatie te verzamelen over ervaringen van werkloze 45-plussers uit de gemeente Amersfoort over
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt.
Met het invullen van deze enquête helpt u leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zichtbaar te
maken en werkt u mee aan de afstudeeropdracht van een Hbo-student. Uw hulp door het invullen
van deze enquête is daarom zeer belangrijk en wordt enorm gewaardeerd.
De enquête bevat 16 vragen en is door haar meerkeuze antwoorden eenvoudig in te vullen. U kruist
aan wat voor u van toepassing is. U blijft anoniem en er wordt niet gevraagd naar bedrijven of
organisaties.
De ingevulde enquête kunt u opsturen doormiddel van de bijhorende antwoordenvelop. Een
postzegel is niet nodig.

Informatie over de inhoud van de enquête:
In deze enquête staat leeftijdsdiscriminatie centraal. Leeftijdsdiscriminatie wordt in deze enquête
gezien als:
Onderscheid op grond van leeftijd. Dit hoeft geen (wettelijk) vastgestelde leeftijdsdiscriminatie te
zijn. Elk gevoel van benadeling door uw leeftijd wordt in deze enquête gezien als
leeftijdsdiscriminatie.
Deze enquête vraagt naar de door u opgedane ervaringen met leeftijdsdiscriminatie die u heeft
meegemaakt tijdens (het vinden van) werk. Deze ervaringen hoeven niet gebaseerd te zijn op
vaststaande feiten. De ervaringen sinds ongeveer uw 40ste jaar tot nu zijn relevant voor dit
onderzoek. Informatie over leeftijdsdiscriminatie toen u jonger was dan 40 jaar is niet relevant voor
dit onderzoek.

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête!
Vriendelijke groet,
Susanne Mes
4e jaars Hbo-student
23

De Vries, R. Werkloze 45-plussers niet snel aan de slag. Centraal Bureau voor de Statistiek. Op:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/20123725-wm.htm , laatste wijziging 15 november 2012
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Algemene vragen
1. Wat is uw geslacht?
o Man
o Vrouw
2. Wat is uw leeftijd?
o 45-50 jaar
o 51-55 jaar
o 56-60 jaar
o 61-65 jaar
o 65- en ouder
3. Heeft u op dit moment betaald werk?
o Ja
o Nee
4. Is uw woonplaats Amersfoort?
o Ja
o Nee
Mocht u jonger zijn dan 45 jaar en/of bij vraag 3 ja hebben beantwoord en/of bij vraag 4 nee, dan
hoeft u de verdere enquête niet in te vullen. Ik bedank u voor de genomen moeite!

Inhoudelijke vragen
5. Heeft u ooit leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren?
o Ja, meer dan eenmaal
o Ja, eenmaal
o Nee (Ga door naar vraag 15)
6. Door wie heeft u leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)
o Collega(‘s)
o Werkgever(s)
o Directie
o Leidinggevende/manager
o Personeel van uitzendbureaus
o Medewerker van personeelszaken
o Klanten/cliënten
o Anders, namelijk: _____________________________

z.o.z
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7. Is er tijdens uw ervaring van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt direct naar uw leeftijd
verwezen?
o Ja
o Nee, maar mijn vermoeden is dat mijn leeftijd een rol speelde.
8. Hoe ontdekte u uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)
o Tijdens een vergadering
o Tijdens een persoonlijk gesprek
o Tijdens een telefoongesprek
o In een brief
o In een email
o Via via/roddelen
o Anders, namelijk: ________________________________
9. Wanneer heeft u leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt ervaren? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)
o Tijdens het zoeken naar werk
o Tijdens het solliciteren
o Tijdens aangaan arbeidscontract
o Tijdens ontslagprocedure
o In de arbeidsvoorwaarden
o Het laten volgen van onderwijs of scholing
o Tijdens het verrichten van arbeid op de werkvloer
10. Heeft u emotionele gevolgen gehad van uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt?
Erg veel
Redelijk veel
Een beetje
Nee
Woede
Depressie
Droevig
Teleurgesteld
Slapeloze nachten
Irritatie
Schaamte
Strijdlust
Anders namelijk;
_______________

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

11. Heeft u uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt met anderen gedeeld?
o Ja
o Nee

z.o.z.
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12. Heeft u stappen ondernomen tegen uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
(Denkt u aan: klacht ingediend bij personeelszaken, informatie gevraagd bij een
antidiscriminatiebureau, advies gevraagd aan een vakbond enzovoorts.)
o Ja, namelijk:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
o Nee
13. Zou u er behoeften aan hebben (gehad) als een antidiscriminatiebureau u helpt/hielp met
uw ervaren leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?
o Ja
o Nee
14. In welke arbeidssector heeft u uw leeftijdsdiscriminatie ervaren op de arbeidsmarkt?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
o Agrarisch & Milieu
o Algemeen
o Architectuur/Design
o Automotive
o Banken
o Betting & Gaming
o Bouw
o Defensie
o Dieren & Verzorgen
o Erotiek
o Facilitaire dienstverlening
o Fashion & Styling
o Finance
o Gezondheidszorg & Farmacie
o Handel/Groothandel/Detailhandel
o Horeca
o ICT
o Industrie/Productie
o Juridisch
o Kunst, Cultuur & Entertainment
o Life Sciences
o Luchtvaart & Zeevaart
o Marketting & Communicatie
o Media/Journalistiek
o Onderwijs
o Onderzoek
o Overheid/Semi-overheid
o Politie/Beveiliging
o Reizen & Recreatie
o Techniek
o Transport & Logistiek
o Uitzendbureaus/Werving & Selectie
o Vastgoed/Makelaardij
o Voeding/Beweging
24
o Zakelijke dienstverlening
15. Kent u andere werkloze 45-plussers uit Amersfoort die ooit leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt hebben ervaren?
o Ja, meer dan één persoon
o Ja, één persoon
o Nee, niemand

z.o.z.

24

http://www.nationaleberoepengids.nl/beroep/sectoren
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16. Wilt u kort uw beleving omschrijven van één van uw ervaringen leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt. Mocht u andere informatie willen vermelden, dan mag dat ook. (max. 10
zinnen)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Wilt u meer informatie of hulp bij leeftijdsdiscriminatie, kijkt u dan op de
internetsite van Art.1 Midden Nederland: www.art1middennederland.nl
Het onderzoek is naar verwachting eind juni klaar. Informatie over het
onderzoek is vanaf juli 2013 te verkrijgen via de internetsite van Art.1 Midden
Nederland.
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Interview deelvraag 6
Wat signaleren medewerkers van een uitzendbureau van ervaren leeftijdsdiscriminatie op de
arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Uitzendbureaus hebben als voornaamste doelgroep werkloze mensen. Zij hebben veel contact met
de doelgroep, zodat zij voor de doelgroep een goede passende baan kunnen vinden. Uit deze
deelvraag zal blijken of medewerkers van uitzendbureaus in hun contact met werkloze ouderen
signalen hebben ontvangen van ervaren leeftijdsdiscriminatie.
Van te voren vermelden:
- Onder leeftijdsdiscriminatie verstaan we: Onderscheid op grond van leeftijd. Dit hoeft geen
(wettelijk) vastgestelde leeftijdsdiscriminatie te zijn. Elk gevoel van benadeling door leeftijd
wordt in dit interview gezien als leeftijdsdiscriminatie.
- Leeftijdsdiscriminatie kan een positieve of een negatieve bijwerken hebben voor iemand. In
dit interview wordt er naar beide gevraagd. Dus bvb. iemand heeft een baan gekregen omdat
hij oud was en veel ervaring had (positief) of iemand heeft geen baan gekregen omdat hij
juist te oud was (negatief).
- Onderzoek richt zich op 45-plussers. Dus enkel informatie over die doelgroep is relevant voor
dit interview.
- Mocht u informatie kwijt willen waar niet naar gevraagd wordt of heeft u vragen dan kunt u
die tussendoor stellen.
- De geïnterviewden blijven anoniem als zij dat willen. Er zal niet gevraagd worden naar namen
van klanten, organisaties, werkgevers of dergelijke.
- Het gaat er alleen om dat wij een beeld krijgen, van eventuele signalen die 45-plussers geven
over leeftijdsdiscriminatie. Zijn die zichtbaar? Hoe zijn die zichtbaar?
- De geïnterviewden experts zijn op gebied van arbeid en worden daarom ondervraagd.

Vragen naar:
- Hebben zij veel 45+ die werkloos zijn als klanten?
- Waar solliciteren zij het meeste naar?
- Waar helpen zij de 45+ het meeste mee?
- Is de hoeveelheid 45+ de laatste tijd volgens hen meer geworden? Waarom?
- Heeft een klant wel eens zijn ongenoegen geuit over benadeling op grond van zijn leeftijd?
Waren dat 45+? Of juist positieve ervaringen?
- Heeft u zelf eens het vermoeden gehad dat iemand juist wel of niet werd aangenomen door
45+ te zijn?
- Hebben 45+ wel eens advies of informatie gevraagd over benadeling op grond van leeftijd?
- Hebben de 45+ actie ondernomen tegen hun ervaren benadeling op grond van leeftijd?
- Heeft u nog verdere informatie waarvan u denkt dat van belang is voor dit onderzoek?
-

Mag ik u de uitgewerkte versie van dit interview mailen, zodat u kunt controleren of ik alles
goed heb begrepen wat u verteld heeft?
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Interview deelvraag 7
Wat signaleren medewerkers van (belangen)organisaties voor ouderen van ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bij werkloze ouderen uit de gemeente Amersfoort?
Er zijn verschillende (belangen)organisaties met de doelgroep werklozen of ouderen. Zoals het UWV
en vakbonden. Medewerkers van die (belangen)organisaties weten meestal veel over hun doelgroep.
Uit deze deelvraag zal blijken of die medewerkers signalen ontvangen van werkloze ouderen die
leeftijdsdiscriminatie ervaren op de arbeidsmarkt.
Van te voren vermelden:
- Onder leeftijdsdiscriminatie verstaan we: Onderscheid op grond van leeftijd. Dit hoeft geen
(wettelijk) vastgestelde leeftijdsdiscriminatie te zijn. Elk gevoel van benadeling door leeftijd
wordt in dit interview gezien als leeftijdsdiscriminatie.
- Leeftijdsdiscriminatie kan een positieve of een negatieve bijwerken hebben voor iemand. In
dit interview wordt er naar beide gevraagd. Dus bvb. iemand heeft een baan gekregen omdat
hij oud was en veel ervaring had (positief) of iemand heeft geen baan gekregen omdat hij
juist te oud was (negatief).
- Onderzoek richt zich op 45-plussers. Dus enkel informatie over die doelgroep is relevant voor
dit interview.
- Mocht u informatie kwijt willen waar niet naar gevraagd wordt of heeft u vragen dan kunt u
die tussendoor stellen.
- De geïnterviewden blijven anoniem als zij dat willen. Er zal niet gevraagd worden naar namen
van klanten, organisaties, werkgevers of dergelijke.
- Het gaat er alleen om dat wij een beeld krijgen, van eventuele signalen die 45-plussers geven
over leeftijdsdiscriminatie. Zijn die zichtbaar? Hoe zijn die zichtbaar?
- De geïnterviewden experts zijn op gebied van arbeid en worden daarom ondervraagd.

Vragen naar:
- Hebben zij veel 45+ die werkloos zijn als klanten?
- Waar solliciteren zij het meeste naar?
- Waar helpen zij de 45+ het meeste mee?
- Is de hoeveelheid 45+ de laatste tijd volgens hen meer geworden? Waarom?
- Heeft een klant wel eens zijn ongenoegen geuit over benadeling op grond van zijn leeftijd?
Waren dat 45+? Of juist positieve ervaringen?
- Heeft u zelf eens het vermoeden gehad dat iemand juist wel of niet werd aangenomen door
45+ te zijn?
- Hebben 45+ wel eens advies of informatie gevraagd over benadeling op grond van leeftijd?
- Hebben de 45+ actie ondernomen tegen hun ervaren benadeling op grond van leeftijd?
- Heeft u nog verdere informatie waarvan u denkt dat van belang is voor dit onderzoek?
-

Mag ik u de uitgewerkte versie van dit interview mailen, zodat u kunt controleren of ik alles
goed heb begrepen wat u verteld heeft?
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Antwoorden enquêtevraag 16
-

-

-

-

-

-

“Door bezuinigingen bij een bedrijf in de bouw, ben ik opzoek gegaan naar een nieuwe baan.
Dit heb ik gedaan door naar een uitzendbureau te stappen om te kijken of zij nog werk
hadden. Al snel werd duidelijk in het persoonlijke gesprek dat ik niet geschikt was door de
missende diploma's. Ik heb bijna 30 jaar werkervaring, dus dat zij moeilijk deden om een
diploma! Daar snapte ik niets van. Naar mijn idee kan dat nooit de echte reden zijn waarom
zij mij niet verder hebben geholpen.”
“Schaamte gevoel is groot. Na een tijd ging het gelukkig weg.”
“Gevoelens zijn bijna niet te beschrijven. Gevolg was dat ik een burnout heb opgelopen”
“Je hoort steeds vaker dat leeftijdsdiscriminatie voor komt.”
“Je voelt je waardeloos zonder dat je er iets aan kunt doen. Helemaal toen mijn klacht niet
serieus werd genomen.”
“Ik kreeg een brief na mijn sollicitatiegesprek. Daarin stond dat ik niet in het team paste
vanwege mijn leeftijd.”
“ik werd eerst steeds oudje genoemt en zo ging het steeds verder”
“Ik ben ontslagen omdat ik te oud ben. Het gevoel dat bij mij ontstond, heb ik nog nooit
eerder gevoeld.”
“Door mijn leeftijd kom ik gewoon niet meer aan een baan. Belachelijk!!”
“Het bureau dat mij als zzp'er in huurd, geeft mij steeds minder opdrachten door mijn
leeftijd”
“Ik had het gevoel dat ik ben ontslagen omdat ik te duur was en ze liever met jongeren en
dus goedkopere mensen wilden werken”
“Ik was in gesprek bij een uitzendbureau en toen kwam het er eigenlijk op neer dat het toch
niet meer gaat lukken om een baan te vinden omdat ik te oud ben. Ik vind dat een
uitzendbureau zich ten alle tijden moet inzetten voor haar klanten.”
“In vacatures wordt steeds vaker gezegd dat zij een jong en dynamisch persoon zoeken. Jong
is niet 49. Ook heb je vaak al een reactie binnen op een sollicitatie binnen 24 uur dan kan je
aannemen dat ze niet verder hebben gekeken dan de leeftijd”
“door leidinggevende en directie werd mij medegedeeld dat ik maar snel moest stoppen met
werken omdat ik te oud was. collega's lachten mij uit omdat ik minder snel was dan hen”
“Tijdens het sollicitatie gesprek werd er verwezen naar de arbeidskosten personeel 45 plus
en jonger en dat 45 plus vaker langdurig ziek is.”
“Bazen geven in gesprek aan liever een jonger iemand te willen.”
“ik voel mij buiten gesloten door mijn collega's. zij zijn jong en ik oud”
“Leidinggevende adviseerde mij om ontslag te nemen. Mijn werkgever heeft, na gesprek met
mij, de leidinggevende excuses laten aanbieden. Heel fijn dat de werkgever achter mij stond.
Ik werk namelijk even hard als jongere collega's.”
“Het is vernederend.”
“Ik krijg de laatste tijd minder opdrachten in de werkvergadering toe gekregen. Mijn
vermoeden is dat ik 'te oud' ben als visitekaartje van het bedrijf. Tijdens het proces van een
klus word ik wel vaak in de werkzaamheden betrokken.”
“Mijn werkgever praat tegen iedereen behalve mij. Ik vermoed dat hij mij eigenlijk te oud
vind”
“Ik denk dat ik ontslagen ben omdat ik te oud ben. 2 maanden na mijn ontslag zat er een
jonger iemand op mijn plek.”
“Ik word nergens meer aangenomen door mijn leeftijd. Zelfs uitzendbureaus vinden niks voor
me”
“Ik ben afgewezen voor een vacature, omdat ik niet in het team zou passen vanwege mijn
leeftijd. Daarnaast krijg ik vaak geen reactie terug na een sollicitatie.”
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Figuur 11: Arbeidssector ervaren leeftijdsdiscriminatie.
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21-05-2013

Interview deelvraag 6 met een medewerker van uitzendbureau Doorstroom.
De medewerker gaf de volgende informatie tijdens het interview:
Doorstroom heeft veel persoonlijk contact met de Amersfoorters. Het is een regionaal uitzendbureau
en kan daardoor werk op maat bieden voor haar klanten. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor
werkzoekenden.
De hoeveelheid oudere werklozen bij Doorstroom is nog in de minderheid. De klanten vallen vooral
in de leeftijd van 30 jaar en jonger. De hoeveelheid 45-plussers in het klantensysteem is de laatste
tijd wel toegenomen. De medewerker durft niet te zeggen of dat komt doordat er simpel weg meer
45-plusers werkloos zijn of doordat het door de economische crisis komt.
De 45-plussers bij Doorstroom solliciteren voornamelijk in de zorg en in de ICT. Maar de medewerker
hoort vaak dat de 45-plussres naar alle passende beroepen willen solliciteren. De 45-plussers doen
veel om weer aan het werk te gaan en hebben er veel voor over, dus ook van arbeidssector wisselen.
Ook vragen 45-plussers vaak advies over omscholing of cursussen. Of die cursussen daadwerkelijk
uitgevoerd worden weet de medewerker niet.
Volgens Doorstroom wordt de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zwaar overschat. Het is iets
waar werklozen de schuld aan kunnen geven als zij niet aan het werk komen. Uiteraard zitten er ook
werkzoekenden bij die daadwerkelijk gediscrimineerd worden, maar die groep is veel kleiner. Door
de economische crisis zijn er nou eenmaal minder banen.
De 45-plussers uiten vaak hun ongenoegen over benadeling op grond van hun leeftijd. De 45-plussers
hebben alleen bijna nooit bewijzen, dus Doorstroom kan hen niet helpen met de klachten. Verder
advies of informatie vragen de 45-plussers daarna ook niet. Dat behoort ook eigenlijk niet tot de
taken van Doorstroom. Daar zijn bureaus zoals Art.1 Midden Nederland voor. Het ongenoegen die de
45-plussers uiten over leeftijdsdiscriminatie gaat vrijwel allemaal over het solliciteren. Velen krijgen
geen reactie of een afwijzende reactie op hun sollicitatie. Doorstroom vermoedt soms ook dat het
aan de leeftijd van de werkzoekende kan liggen. Maar ‘jonge’ werkzoekenden krijgen vaak ook geen
reactie op hun sollicitaties, dus leeftijd speelt niet altijd een rol bij het niet reageren op een
sollicitatie.
Doorstroom maakt zelf soms positieve discriminatie mee. Zo was er eens een bedrijf dat heel graag
een ‘wat oudere dame voor bij de aankomstbalie’ wilde. Dat vond het bedrijf passend voor de
functie.
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22-05-2013

Interview deelvraag 6 met een medewerker van Olympia uitzendbureau.
De medewerker gaf de volgende informatie tijdens het interview:
Olympia heeft momenteel veel werkloze 45-plussers als klanten. Mede dankzij de crisis zijn er
überhaupt meer klanten bijgekomen. Of de groep van werkloze 45-plussers ook nog door een andere
reden is gestegen, weet de medewerker niet. Zelf heeft de medewerker wel een vermoeden. Als er
ontslagen in een bedrijf moeten vallen, is het logisch om de duurste en minst aantrekkelijkste
werknemers eerst te ontslaan. Dit zijn meestal oudere werknemers.
De medewerker gaf aan dat niet alleen de groep werkloze 45-plussers in Amersfoort is gestegen. Bij
alle vestigingen van Olympia uitzendbureau zijn er de laatste tijd meer werkloze 45-plussers als klant
bijgekomen.
De medewerker helpt de klanten het meest met het vinden van werk en het begeleiden tijden de
sollicitatie. De werkloze 45-plussers die bij haar als klant komen, zijn voornamelijk mannen die in de
techniek of ICT een baan zoeken. De medewerker vermoedt dat er in de bouw ook veel werkloze 45plussers zijn. Dit vindt zij echter niet teurg in haar klanten. Van veel andere collega’s en bedrijven
krijgt zij wel signalen dat er veel werkloze 45-plussers uit de bouw afkomstig zijn.
De medewerker hoort van 45-plussers geregeld dat zij zich gediscrimineerd voelen. Sommige geven
aan ontslagen te zijn bij hun oude baan vanwege hun leeftijd. Hier kan de medewerker hen niet bij
helpen. De medewerker heeft ook het vermoeden dat in dat geval leeftijdsdiscriminatie vaak als
oorzaak voor het ontslag gebruikt wordt. De 45-plussers verschuilen zich achter de
leeftijdsdiscriminatie.
Daarnaast maakt de medewerker ook wel eens mee dat er werkloze 45-plussers leeftijdsdiscriminatie
ervaren tijdens het begeleiden in het sollicitatieproces. Vaak bestaat er enkel het vermoeden van
leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld als de sollicitatie geen reactie oplevert of dat er wordt
medegedeeld dat de kandidaat niet binnen het team past. De medewerker laat in dat geval de
werkloze 45-plussers hun verhaal doen en zorgt ervoor dat de werkloze 45-plussers zich gehoord
voelen.
Twee maal heeft de medewerker meegemaakt dat er een kandidaat daadwerkelijk is afgewezen
vanwege zijn/haar leeftijd. De medewerker heeft daarvoor advies ingewonnen bij haar
leidinggevende. Deze gaf aan dat de medewerker contact op moest nemen met het bedrijf. Tijdens
het contact heeft de medeweker uitgelegd dat de kandidaat als nog geschikt is voor de functie
ondanks zijn/haar leeftijd. Beide bedrijven gaven aan al een andere kandidaat voor de functie te
hebben.
Positieve ervaringen van leeftijdsdiscriminatie kent de medewerker enkel bij jongere
werkzoekenden.
De medewerker heeft nog nooit advies gegeven aan werkloze 45-plussers om zelf actie te
ondernemen tegen de ervaren leeftijdsdiscriminatie. Meestal helpen de adviezen om zelf actie te
ondernemen niet. De medewerker bespaart daarom de werkloze 45-plussers de moeite.
Van een antidiscriminatiebureau had de medewerker gehoord, dat deze ook alleen de mensen die
leeftijdsdiscriminatie ervaren horen en hen begrepen laten voelen. Daarom wijst zij de werkloze 45plussers die leeftijdsdiscriminatie hebben ervaren niet door naar een antidiscriminatiebureau.
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Interview deelvraag 6 met een medewerker van Oudstanding.
De medewerker gaf de volgende informatie tijdens het interview:
Oudstanding heeft veel vaste contacten met organisaties/bedrijven, maar probeert ook nieuwe
contacten te maken. Zij overtuigt werkgevers om de doelgroep aan te nemen. Één van de hoofdtaken
van Oudstanding is dan ook arbeidsbemiddeling.
Oudstanding weet uit onderzoeken, dat er veel vooroordelen bij werkgevers over oudere
werknemers zijn. Zo zouden zij vaker ziek, niet flexibel, minder gemotiveerd en duurder zijn. Deze
vooroordelen kunnen bijna allemaal geheel doorgestreept worden. Veel oudere werkzoekenden zijn
namelijk bereid om minder te verdienen. Vaak ziek zijn zij ook niet, echter als zij ziek zijn is het vaak
wel voor een langere periode.
Van de werkgevers waar Oudstanding mee samen werkt, hoort Oudstanding dat 45-plussers stabieler
zijn dan jongere werknemers. 45-plussers hebben zich meestal al gesetteld. Zo hebben zij meestal al
kinderen die wat ouder zijn (in ieder geval op school), hebben zij vaak een eigen huis en een vaste
relatie. Hierdoor missen zij de spanningen die dertigers meemaken en zijn 45-plussers op een stabiel
punt in hun leven. Dit maakt hen stabiele werknemers voor een bedrijf.
De grootte van de doelgroep is toegenomen de laatste jaren. Dit komt deels door de crisis. Veel
banen verdwijnen en mensen denken dan vaak dat zij ontslagen worden vanwege hun leeftijd. Van
de 45-plussers vindt 2% binnen een jaar een nieuwe baan.
Daarnaast is het aantal toegenomen, doordat mensen steeds vaker naar uitzendbureaus gaan. In het
verleden deden mensen dat niet veel. Maar doordat mensen zelf geen werk meer kunnen vinden,
gaan ze hulp zoeken bij, onder andere, uitzendbureaus.
De 45-plussers komen meestal al ‘te laat’ naar Oudstanding toe. De mensen proberen eerst zelf een
baan te vinden. Pas als zij langere tijd werkloos zijn en het hen zelf niet lukt, vragen ze om hulp.
Doordat zij in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen en al langere tijd niet aan het werk zijn
geweest, is de kans kleiner dat zij een baan gaan vinden. Zouden zij gelijk naar Oudstanding komen,
dan kan Oudstanding hen, via loopbaanbegeleiding, veel beter aan een baan helpen.
Veel mensen die bij Oudstanding komen willen hun verhaal kwijt. Leeftijd speelt daar vaak een rol in.
Het merendeel van de doelgroep is negatief geworden over hun leeftijd en werk samen. De
doelgroep klaagt veel over ongelijke behandeling doordat zij ouder zijn. Die negatieve houding
probeert Oudstanding te doorbreken door middel van loopbaanbegeleiding.
De 45-plussers laten hun geboortedatum wel eens uit cv’s. Dit omdat zij er vanuit gaan niet
aangenomen te worden vanwege hun leeftijd. De 45-plussers klagen veel over eventuele
leeftijdsdiscriminatie. Maar de medewerker weet dat zij geen actie ondernemen tegen de eventuele
leeftijdsdiscriminatie. Mensen willen vooral gehoord worden.
De opdrachtgevers waar Oudstanding een band mee heeft, zijn heel positief over de doelgroep. Zij
beschrijven de doelgroep als: vitale medewerkers.
Meestal weet Oudstanding opdrachtgevers te overtuigen van de positieve capaciteiten van 45plussers. Maar soms niet, dit gebeurt meestal alleen bij werkplekken waar het ‘logisch’ is dat er jonge
mensen werken. Bij hippe kledingwinkels bijvoorbeeld. Oudstanding snapt dat daar een 60-jarige
werknemer niet helemaal gepast is.
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Interview deelvraag 7 met een medewerker van UWV Amersfoort.
De medewerker gaf de volgende informatie tijdens het interview:
Het is voor werkzoekenden van boven de 45 jaar belangrijk dat ze leven in het hier en nu en niet
blijven stilstaan. Meegaan met de eisen die in de 21e eeuw aan de mensen gesteld worden is
belangrijk om ‘up to date’ te blijven. Zelfontwikkeling, houding en gedrag spelen daarbij een grote
rol. Dit, om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. Bij het zoeken naar werk komen 45 plussers
regelmatig vooroordelen tegen en wordt hen verweten niet flexibel te kunnen zijn, verouderde
kennis te hebben en niet bereid zijn (weer) te leren.
Ook is het belangrijk hen te confronteren met een veranderde arbeidsmarkt. De 21e eeuw is anders
dan de 20e eeuw. Veel oudere werkzoekenden hebben die verandering alleen nog niet verwerkt.
Daardoor komen zij soms bij werkgevers ouder over dan zij in daadwerkelijkheid zijn.
Dit probleem heeft veel te maken met de normen en waarden van de tijd waarin de ‘oudere’
werkzoekenden opgroeiden. In de jaren 60 en 70 heerste er nog een wij-cultuur en handelde je naar
de ideeën van anderen. Tegenwoordig is de maatschappij veel individueler ingesteld en moet je
jezelf ontwikkelen om mee te draaien in de maatschappij.
Ongeveer 70% van de ‘oudere’ werkzoekenden bij het UWV vallen onder het voorbeeld van
hierboven. Ongeveer 30% van de ‘oudere’ werkzoekenden van het UWV heeft zijn/haar houding en
instelling wel aangepast aan de huidige tijd.
Door de crisis hebben een aantal arbeidssectoren het moeilijk. Vooral de Bouw en bepaalde delen
van de ICT. Bij deze arbeidssectoren hebben ‘oudere’ werkzoekenden of werknemers het ook het
zwaarst. De vraag naar jonge kracht in de bouw en de vraag naar jonge kennis bij de ICT, zorgt ervoor
dat veel ‘oudere’ werkzoekenden in die arbeidssectoren niet meer aan het werk komen. De vraag
naar werknemers in de zorg, en ook naar ‘oudere’ werknemers, blijft bestaan.
De ‘oudere’ werkzoekenden bij het UWV klagen de laatste jaren meer over leeftijdsdiscriminatie. Dit
komt vooral omdat de generatie mondiger is geworden. In plaats van ja en amen, vraagt deze
generatie ook naar waarom.
Deels doen de ‘oudere’ werkzoekenden iets met hun klachten van leeftijdsdiscriminatie. Zo gaan zij
netwerken in plaats van solliciteren. Het UWV moedigt dat van harte aan. Door het netwerken leren
werkgevers en anderen de persoon achter een CV kennen, hierdoor is een afwijzing op bijvoorbeeld
een geboortedatum kleiner.
Daarnaast vermelden sommige ‘oudere’ werkzoekenden van het UWV hun leeftijd niet in hun
sollicitatie. Bij diegene die wel hun leeftijd toevoegen, is een terugkerend probleem te ontdekken. Zij
worden wel op gesprek uitgenodigd, maar worden daarna door het ‘niet passen in het team vanwege
de leeftijd’ toch afgewezen. De ‘oudere’ werkzoekenden vragen zich dan vaak af, waarom zij dan zijn
uitgenodigd voor een gesprek. Op hun CV stond immers al hun leeftijd vermeld. Dit kan te maken
hebben met het probleem dat mensen zich ouder voor doen dan zij zijn, maar dat is niet zeker.
‘Oudere’ werkzoekenden van het UWV gaan echter niet een klacht indienen tegen hun ervaren
leeftijdsdiscriminatie. Dat heeft volgens hen toch geen zin. Een klacht indienen bij bijvoorbeeld een
antidiscriminatiewetbureau vinden zij de moeite niet waard. Men denkt: “ Het helpt toch niet” en
men is bang dat de relatie met de veroorzaker erger wordt verstoort.
In de signalen van ‘oudere’ werkzoekenden van het UWV over leeftijdsdiscriminatie, komen bijna
alleen vermoedens van leeftijdsdiscriminatie voor. Werkgevers weten zo vakkundig de wet te
omzeilen, dat er geen bewijzen zijn dat ‘oudere’ werkzoekenden daadwerkelijk gediscrimineerd
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worden. Dit ondanks de premiekortingen die werkgevers kunnen krijgen voor ‘oudere’ werknemers.
Zelfs het proefplaatsen van ‘oudere’ werkzoekenden in een bedrijf/organisatie met behoud van
uitkering, heeft niet het gewenste effect. De proefplaatsing zorgt vaak voor een draaideurbeleid. De
‘oudere’ werkzoekenden worden tijdens de proefplaatsing volledig benut, maar mogen na afloop
meteen weer weg van de werkgever.
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23-05-2013

Interview deelvraag 7 met een medewerker van het Leger des Heils
De medewerker gaf de volgende informatie tijdens het interview:
Het Leger des Heils heeft redelijk veel werkloze 45-plussers als cliënten. Dit komt mede door het
project Grijs genoegen. Dat project is speciaal voor 55-plussers ontwikkeld en heeft als doel ouderen
te helpen de drempel over te helpen om naar zorg te vragen. De categorie 45-55 jaar, is aanwezig bij
andere reguliere projecten. Vrijwel alle clienten van het Leger des Heils zijn werkloos. Dit is meestal
een onderdeel van hun multi-problematiek.
Het Leger des Heils helpt de ouderen vooral met het zoeken naar een woning of verblijf plek. Dat is
één van de tien leefgebieden waar het Leger des Heils hulp bij bied bij haar cliënten. Een andere
daarvan is werk. Veel cliënten leven in een milieu dat het ‘normaler’ is om geen werk te hebben, dan
om wel een betaalde baan te hebben. De meesten hebben dan ook een uitkering. Het Leger des Heils
helpt hun de motivatie om te werken weer op te pakken en bij het zoeken naar een baan.
Of de hoeveelheid werkloze 45-plussers in Amersfoort is toegenomen, weet de medewerker niet
zeker. Maar het vermoeden lijkt van wel. Er komen vooral steeds meerde oudere werkloos uit de
bouw.
In het dagelijkse werk hoort de medewerker nooit iets over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
bij haar cliënten. Cliënten klagen wel eens dat zij niet aan een baan kunnen komen, maar geven het
al snel op en leggen zich erbij neer. Dit komt vooral omdat het voor de cliënten ‘normaal’ is om geen
baan te hebben. Zij trekken er misschien net iets minder hard aan om een baan te krijgen dan andere
groepen mensen in de maatschappij. Daarbij hebben de cliënten vaak een multi-problematiek. Zij
hebben bijvoorbeeld ook schulden en zijn verslaafd. Het feit of zij dan misschien gediscrimineerd
worden op de arbeidsmarkt, is bij hun geen hoge prioriteit. Zij hebben veel meer andere dingen aan
hun hoofd.
De oudere werklozen bij het Leger des Heils nemen wel eens hun leeftijd als excuus dat zij ergens
niet aangenomen zijn. Zij voelen zich op dat moment meestal niet daadwerkelijk gediscrimineerd,
maar gebruiken het als excuus dat de sollicitatie niet gelukt is.
Aan de hand van dit onderzoek is de medewerker wel met een aantal cliënten over
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt gaan praten. Zij gaven bijna allemaal aan dat zij altijd last
hadden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Concrete voorbeelden konden de cliënten
daarbij niet geven. Ook hier gaat het meestal om het gebruiken van leeftijdsdiscriminatie als excuus
dat het op de arbeidsmarkt niet wil lukken met de cliënten.
Uit zichzelf hebben de cliënten het nooit over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en daar
hebben zij ook nog nooit advies over gevraagd.
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‘Oud en op? Nee, oud en top!’
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Verslag UWV workshop Netwerk 55+
Om half twee stapte ik het UWV binnen in Amersfoort. Bij de receptie vroeg ik naar informatie over
de workshop Netwerk 45+. De baliemedewerker kon mij vertellen dat de workshop veranderd was
naar 55+ en dat de werkcoach die de workshop verzorgt op dat moment aanwezig was. Een
beveiliger luisterde mee. Hij zei: ‘O je mag er wel bij van …. denk ik. Ik zal het haar even vragen.’ Hij
ging naar boven en kwam een paar minuten later terug. Hij vertelde dat over 20 minuten de start van
een nieuwe reeks van de workshop begon en dat ik die mocht bijwonen. Ik werd helemaal
enthousiast. Boven maakte ik kennis met de werkcoach. Ik legde kort mijn onderzoek en het doel van
mijn bezoek uit. Ik mocht de workshop mee doen, de deelnemers toespreken en de enquête
afnemen. Ik hoopte dat stiekem al toen ik aankwam bij het UWV, maar ik had nooit verwacht dat het
dezelfde dag nog kon. Ik heb de werkcoach geholpen met wat voorbereidingen en om 14.00 uur ging
zij de deelnemers ophalen uit de wachtruimte.
Doordat het de eerste bijeenkomst van de workshop was, werd er eerst kennis gemaakt en werd de
workshop uitgelegd. Dat werd op een hele leuke, informele en actieve manier gedaan. Het doel van
de workshop is: leren netwerken om zo aan een baan te komen. De kennismaking werd dan ook via
een netwerkmethode uitgevoerd. Ik stelde mijzelf voor en vertelde het doel van mijn aanwezigheid.
Direct kwamen er verhalen naar boven van praktijkervaringen. Negen van de dertien deelnemers
hadden zich wel een gediscrimineerd gevoeld op grond van hun leeftijd. Twee daarvan hadden een
positieve ervaring meegemaakt, de rest een negatieve. De verhalen liepen uiteen. De één had alleen
een vermoeden en een ander had bij het solliciteren te horen gekregen dat zij een jonger iemand
zochten. Twee vrouwen gaven aan nog steeds veel last te hebben van het feit dat zij zich
gediscrimineerd voelen. Ze durven niet meer hun leeftijd te vermelden en zijn bang nooit meer aan
een baan te komen. Anderen gaven aan niet veel emotionele gevolgen te ervaren van de ervaren
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Wel gaven zij aan het zeer vervelend te vinden dat zij
worden afgerekend op hun leeftijd. Leeftijd is een gegeven waar je niks aan kunt doen. Één van de
mensen gaf dan ook aan zich machteloos te voelen door de ervaren leeftijdsdiscriminatie. Na het
gesprek over de ervaringen, heb ik de enquête aan alle dertien deelnemers uitgedeeld. Acht van de
dertien deelnemers waren niet woonachtig in Amersfoort. Daarom hebben vijf deelnemers van de
workshop de enquête ingevuld.
Daarna zijn we verder gegaan met de workshop. De deelnemers kregen veel tips over netwerken en
oefenden het door middel van rollenspellen. Relevante informatie voor het onderzoek is daarbij niet
aanbod gekomen.

