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Succesvol aan de slag  
met 50-plussers

B
ea Vroegop en Esther Brooimans van 
Manpower, een uitzendorganisatie 
waar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van oudsher hoog in het 
vaandel staat, hebben hier gerichte 

ideeën over. Brooimans: “Doing good while doing 
well: dat is het motto binnen Manpower. Wij vin-
den het belangrijk om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een kans te geven, zoals bijvoor-
beeld 50-plussers. Om daar echt inhoud aan te 

geven, zijn er naast Bea en mij-
zelf, nog drie specialisten social 
development aangesteld: in elke 
regio een. Het is belangrijk om 
mensen hier speciaal voor vrij 
te maken.”

Veel draait om commitment, 
zo blijkt. Een plan op ‘direc-

tieniveau’ om 22.500 50-plussers aan het werk te 
helpen, is mooi, maar dan? Brooimans: “Interce-

denten kunnen denken: weer een plan van hoger-
hand en we hebben het al zo druk. Wij zorgen dat 
het echt leeft op de werkvloer en we reiken hand-
vatten aan. Het convenant ligt op alle vestigingen 
en met iedereen hebben we duidelijke afspraken 
gemaakt. Een keer per maand plaatsen we een 
succesverhaal uit de praktijk op intranet. Intern 
draagvlak is ontzettend belangrijk; zo ontstaat er 
focus.”

DUIDELIJKE AFSPRAKEN
De belangrijkste sleutel tot succes ligt echter in de 
samenwerking met UWV en gemeenten. Vroeg op: 
“Op het moment dat wij een grote volumenaan-
vraag krijgen, zoeken we de samenwerking met 
UWV op. Met hen stellen we een projectplan op, 
waarin we heel duidelijk benoemen wat we van el-
kaar verwachten en wat de doelstellingen zijn. We 
vragen commitment. We monitoren tussentijds 
en evalueren na afloop. In 2014 zijn we op deze 
manier gaan werken, en dan zie je dat dat echt 

TIP
Kijk ook eens op www.openvoorervaring.nl. Dit 

online magazine biedt tools en inspiratie en bevat 

openhartige filmpjes, praktische informatie en 

handige links. 

Stimuleringsmaatregelen 50-plussers

Uit een tussentijdse evaluatie in 2014, bleek onder meer dat de scholingssubsidies  
en plaatsingsfees nog nauwelijks benut worden en de overall resultaten tegenvielen. 
Minister Asscher heeft het project daarop verlengd tot eind 2015, extra subsidie  
beschikbaar gesteld en de doelgroep verruimd van 55+ naar 50+. Ook hoeft een  
werkloze niet langer ten minste drie maanden werkloos te zijn. 

•  PROEFPLAATSING 
Een proeftijd met behoud van uitkering,  
om een werkgever de tijd te geven om te 
beoordelen of de medewerker echt geschikt 
is voor de baan.

•  SCHOLINGSVOUCHER 
Een subsidie voor een opleiding voor oudere 
werkzoekenden. De hoogte is maximaal  
€ 1.000. De voucher kan door de werkgever 
en de werk nemer worden aangevraagd.

•  MOBILITEITSBONUS 
Een korting tot wel € 7.000,- per jaar voor 
werkgevers bij plaatsing van 56-plussers  
die uit een uitkeringssituatie komen.

•  PLAATSINGSFEE 
Deze bonus voor werkgevers is na drie  
maanden aan te vragen. De hoogte hangt 
af van de duur van het dienstverband en 
bedraagt maximaal € 1.500.

In 2013 sprak de uitzendbranche met minister Asscher af om 22.500 55-plussers aan werk te helpen.  
Inmiddels vinden steeds meer ouderen werk via het uitzendbureau. En nu de minister de regels voor 
55-plussers  heeft versoepeld, de doelgroep vergroot (naar 50-plussers) en het project met een jaar  
verlengd, kunnen we zorgen voor nog meer klinkende resultaten. Maar hoe pak je dat aan?

Uit  de praktijk

“ Intern draagvlak  
is ontzettend  
belangrijk; zo  
ontstaat er focus.” 
 
Esther Brooijmans  
Manpower 
 

vruchten afwerpt. Eind 2014 hadden we 50% van 
onze doelstelling gerealiseerd – 250 plaatsingen – 
dus we zitten goed op koers. Zeker nu de leeftijd 
van 55 naar 50 is gegaan.”

Een belangrijk onderdeel van het projectplan, zijn 
de informatiebijeenkomsten waar voor steeds een 
stuk of vijftien oudere werkzoekenden worden 
uitgenodigd. Vroegop: “Vooral 50-plussers zijn 
nog redelijk onbekend met het werken voor uit-
zendorganisaties, hebben soms ook vooroordelen. 
Die kunnen wij weghalen. UWV is bovendien aan-
wezig om alle vragen met betrekking tot de uitke-
ring te beantwoorden. Daarnaast zijn er vanuit 
Manpower consultants aanwezig die de inlener in 
kwestie goed kennen. Die bijeenkomsten zijn heel 
belangrijk; alle vragen die er leven, worden beant-
woord. Bovendien: vijftigplussers hechten veel 
waarde aan persoonlijk contact, en dat kunnen 
we op deze manier beter geven dan in de reguliere 
uitzendpraktijk.”

Inleners worden niet vooraf geïnformeerd over de 
leeftijden van kandidaten. Brooimans: “Het is ir-
relevant. We geven ze gewoon de capaciteit die ze 
vragen. Wat telt, is of mensen aan de functie-eisen 
voldoen. En je ziet dat inleners vaak heel enthousi-
ast worden van ouderen, omdat ze vaak erg loyaal 
en verantwoordelijk zijn.”
De samenwerking met UWV verloopt doorgaans 
goed, maar een kleine kanttekening hebben 
Brooimans en Vroegop wel. “Ook hier is het heel 
belangrijk dat degene met wie je zaken doet echt 
commitment geeft. Het moet een adviseur zijn die 
de uitzendbranche snapt en mee wil gaan in onze 
snelheid. Alleen dan kun je zaken echt voor elkaar 
krijgen.”   

Meer weten? 
www.abu.nl/onderwerpen.  
Kijk bij ‘ouderen’


