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Anders denl~en over ouder worden 

Manda Kapil 

H et lijkt zo eenvoudig als blijkt 
dat mensen in onze samenle
ving gemiddeld 25 jaar lan

ger en gezond blijven leven. Is het dan 
niet logisch dat men ook langer werkt, 
na 10 tot 20 jaar kiest voor geheel 
ander werk, of na het beëindigen van 
de opvoedingstaak zich weer laat bij
scholen met het doel opnieuw in te 
treden in het arbeidspmces. Kortom, 
een verlenging van wat genoemd 

Steeds jonger ouder 
worden, het blijkt te gaan 

De gevolgen 

De gevolgen van deze ontwikkelingen 
zouden wel eens ernstiger kunnen 
zijn dan thans wordt gedacht. Dit 
geldt zowel voor de individuele, 
ouder wordende mens als voor de 
maatschappij als geheel. 

over een cultureel 
probleem van formaat. 
Begonnen moet worden 
met het afichatrenvan 
dewejtijdsd~cnnunatw. 

Uit gerontologisch onderzoek blijkt 
dat vooral de volgehouden 'training' 

wordt de tweede levensfase ligt toch 
voor de hand. De derde levensfase, 
waarin het na gedane arbeid zoet rus-
ten is, zou dan op gemiddeld 750-jarige leeftijd aanvangen. 

Maar helaas, zo logisch blijkt het niet. De ontwikkelingen 
van de laatste decennia laten een geheel ander beeld zien. 
De meerderheid van de mannen verlaat het arbeidsproces 
op steeds jongere leeftijd en vooral vrouwen nemen er in 
het geheel niet (meer) aan deel. Het is meer regel dan uit
zondering dat mannen en vrouwen, eenmaal uit het ar
beidsproces, dan ook enig vl'ijwilligerswerk opgeven ten
einde' samen te gaan genieten van het leven' . 
Omdat men dan in de derde levensfase terecht komt, staat 
daar voor hen vanaf 55 jaar een ouderenbeleid gereed. 
Van een ouderenbond kun je al lid worden vanaf 50 jaal'. 
Dit afles onder het beroemde motto: je kunt er niet vroeg 
genoeg aan beginnen. De ANBO heeft al weer een nieuwe 
wervingstekst bedacht: de ANBO voor 'bijna' 50-jarigen. 
Het landelijk actiecomité tegen leeftijdsdiscriminatie krijgt 
de meeste klachten binnen van veertigers en vijftigers over 
hun situatie op de arbeidsmal'kt. Veertigers wOl'den al niet 
meel' bijgeschoold. Zij kunnen moeilijk van baan verande
ren omdat ze te 'oud' zouden zijn. Zo roest men vast, wat 
de motivatie niet ten goede komt. 
Hiel' wordt een begin gemaakt met bet verwaarlozen van 
de zogenaamde hmnan recources. Je mag nog blij zijn .in 
het arbeidsproces te zitten, want raak je el' zo rond de 45 
jaar uit dan begint de strijd pas echt goed. Een waal' ge
vecht om bijgeschoold te mogen wOl'den. Als je werkt op 
tijdelijke basis, is het helemaal uitgesloten. Herintreden 
wordt een ware krachttoer waar menigeen niet eens meer 
aan begint. "Hoewel de bevolking ouder wOl'dt en steeds 
gezonder blijft, schrijft de vakbond (FNV) mensen steeds 
eerder af. Het zal je belangenbehartiger maal' wezen" 
(aldus Harry van Seumeren, De Volkskrant). Zo ontstaat 
er een hele genel'atie 'oud gemaakten' . 

Mallda Kapil, gerontagoog, is lid van het Actiecomité tegen leeftijds

discriminatie. 

de veroudel'ing kan tegengaan en dat 
door het 'zalige niets doen' de mense
lijke vel'mogens snel achteruit gaan. 
Mensen die (loon-)arbeid verrichten, 

blijven langer vitaal en vallen minder snel ten prooi aan 
gevoelens van zinloosheid. 
De oprichters van een 'seniorenpool' in Den Haag zijn 
zich naar eigen zeggen "rot geschrokken van de problemen 
van 40-plussers zonder werk". Zij constateren een diep
gaand gebrek aan zelfvertrouwen, angst om te falen en 
vele andere psychische problemen. 
Het hanteren van leeftijdsgrenzen op de arbeidsmarkt en 
bij scholingsmogelijkheden is niet alleen wijdverbreid 
maar wordt nog vanzelfsprekend gevonden ook. In de 
meeste gevallen bel'usten de l'edenen op vooroordelen over 
ouder wordende mensen. Onderzoeken hebben al lang 
aangetoond dat, met uitzondering van het zuiver fysieke, 
er geen enkele relatie bestaat tussen leeftijd en capaciteit. 
Het mag dan ook geen wondel' heten dat een ongelijke be
handeling op grond van leeftijd, naar mate men ouder 
wordt, steeds meer ervaren wordt als discriminatie. 
Leeftijdsdiscriminatie grijpt diep in en raakt het totale 
leven. Wat plaatsvindt is niet minder dan een ernstige ver
mindering van de kwaliteit van het leven. 

Wanneer op grote schaal ouder wordende mensen niet 
meer bijgeschoold kunnen worden en na verloop van tijd 
dus worden afgedankt, dan is dat een ernstige vorm van 
'sociale milieu-vervuiling'. Uit ondel'zoek is gebleken dat 
dertigers en vijftigers evengoed bijgeschoold kunnen WOI'
den en dat vijftigers zelfs het beste in staat blijken het ge
leerde in de praktijk toe te passen,Nu wordt er van alle 
kanten gewaal'schuwd dat de collectieve sector in gevaar 
komt. Tel'echt wijst de socioloog Kronjee, in zijn promo
tie-onderzoek, erop dat we ons niet druk moeten maken 
over de verhouding aantallen jongeren/ouderen, maar wèl 
over het aantal werkenden/niet werkenden! 
Nog even terugvertaald naar de generaties, als de huidige 
ontwikkelingen zich voortzetten bestaat de gl'oep werken
den slechts uit 25- tot 50-jal'igen. Het aantal jaren dat men 
deelneemt aan het arbeidsproces is dan gereduceerd tot 25 
jaar. Op 50-jarige leeftijd is men nog m?ar net over de 
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helft van het leven! En ten slotte, deze ontwikkelingen be
vorderen dat niet-ouderen beslissen over ouderen. Deze 
laatsten bevinden zich niet meer in beleidsorganen. Over 
democratie gesproken. 

Zingeving 

Eenmaal uit het arbeidsproces, hoe jong ook, kan al!nge
schoven worden bij de organisaties van ouderen. Zo lang
zamerhand dringt het door tot een ieder die zich bezig
houdt met het ouderenbeleid dat 'het niet alleen een zorg
beleid mag zijn' . Na dit geconstateerd te hebben, gaat men 
helaas nog steeds over tot de orde van de dag, en dat is de 
zorg voor de zorgvoorzieningen. 
De rest redt zich wel , wordt algemeen gedacht. Voor ogen 
staat het, vooral door de commercie gedicteerde, beeld 
van de welgedane levensgenieter. (Loon-)arbeid verrichten 
is in onze cultuur de voornaamste integrerende factor ge
wOl·den. Andere factoren zoals religie of buurtgebonden
heid worden steeds minder belangrijk. In de verstedelijkte 
gebieden zijn deze nagenoeg afwezig. 
Blijft over het privé-leven. Maar heeft de vrouwenemanci
patie niet geleerd dat het isolement van de huishoudelijke 
arbeid op den duur een totaal gevoel van onvrede geeft? 
Zou dit voor mannen en Vl'ouwen die uit het arbeidsproces 
zijn gestoten zoveel anders zijn? Eigenlijk blijven el' voor 
de generatie ' oud gemaakten' slechts twee mogelijkheden 
over, ' zorgen of verzorgd wOl·den'. 
Geen wonder dat de langverwachte grote vrijheid veelal 
een fuik blijkt te zijn waar men met open ogen inloopt. 
Vrije tijd wordt alleen dan als zodanig beleefd als er een 
leven van arbeid tegenover staat. Veel reizen en een half 

pen. Te beginnen met een wettelijk verbod op leeftijdsdis
criminatie. Begonnen zal moeten worden met een active
rend arbeidsmarktbeleid voor iedereen die wil en kan wer
ken, afgezien van leeftijd. Ik ben het dan ook geheel eens 
met Robert Kloosterman en Arthie Schimmel die in De 
Volkskrant betoogden dat de overheid zelf de arbeidspar
ticipatie ontmoedigd heeft. 
Hun pleidooi voor flexibilisering en individualisering van 
de werkomstandigheden sluit goed aan bij de ideeën die 
leven omtrent leeftijdsspecifieke arbeid, teneinde mensen 
zo lang mogelijk voor het arbeidsproces te behouden. 
Leeftijdsgrenzen voor scholingsmogelijkheden zouden dan 
ook moeten worden afgeschaft. 
Om- of bijscholing rond de 45 jaar, om ander werk te kun
nen gaan doen, zou aangemoedigd dienen te worden. Een 
combinatie van deeltijdwerk, vervroegde uittreding en 
flexibele pensionering zou mogelijk moeten zijn. Hiervoor 
is nodig dat regelingen die in de jaren '50-'60 nog goed 
werkten , nu herzien worden, gezien de veranderende 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De 
W.R.R. beveelt dit ook aan in haar laatste rapport 'Een 
werkend perspectief . 

Dit alles moet niet alleen gebeuren omdat ouder wordende 
mensen recht hebben op de volwaardige deelname aan de 
samenleving en op de handhaving van de kwaliteit van het 
leven, maar ook en vooral in het belang van een gezonde 
maatschappij. 
Op korte termijn dienen er meer werkenden te komen, wil 
het schip van de collectieve sector niet kapseizen. Boven
dien behoeft de uitstoot van oudere werknemers niet tot 
een verhoging van de produktie te leiden. Een scholingsin

jaar in een ander land wonen , zou wel 
eens een vlucht kunnen betekenen, let
terlijk dus. De zingeving doemt op als 
probleem, waal' de huidige cultuur aan 
ouder wordende mensen die uit het ar
beidsproces vet'wijderd zijn , geen zinnige 
doelen meer verschaft. 

Onderzoek van 
vestering i al in viel' jaar temgverdiend. 
Zijn de eisen die worden gesteld aan de 
individuele produktiecapaciteit in de 
Nederlandse produktie-cultuur op zich 
niet al te hoog? Ze behoren tot de hoog
ste in .West-Europa. Eerder al werd 

Davis en Sparrows 

bij Phüips laat zien, 

Naarstig worden nieuwe rollen voor ou
deren gezocht. Hoopvol wordt gewag ge
maakt van de mogelijkheden van belan
genbehartiging voor de eigen groep, be
stuursfuncties, zowel als het georgani
seerd overdragen van kennis en vaardig
heden . Dit heeft meer te maken met de 
voortschrijdende democratisering pro
ces en in de marge van de sociale organi-

dat prestaties van 
deze constatering in verband gebracht 
met de hoge graad van arbeidsonge
schiktheid en van ziekte. In dit verband 
moet ook de verhoogde uitstoot van de 
oudere arbeidskracht bekeken worden . 
Een werkgever kan kwaliteit, contimü
teit, bezonkenheid van de ervaring en 
vooral ook betrokkenheid verwachten. 
Onderzoek van Davis en Sparrows (bij 
Philips) heeft laten zien dat prestaties 

werknemers über-

haupt eerder verband 

houden met ervaring 

dan met leeftijd. 

atie van de ouderdom dan met 'nieuwe rollen' van maat
schappelijke betekeni. In andere culturen worden 'oude
ren' om verschillende l'edenen positief gewaa rdeerd. Eén 
van de belangrijkste is het feit dat ze iets weten, of kun
nen, waar jongere generatie wat aan hebben. Wat zien 
wij over het hoofd? 

Verlengillg valt de tweede levensfase 

De langzame en vanzelfsprekende marginalisering van 
ouder wordende mensen moet een halt worden toegeroe-

van werknemers überhaupt eerder verband hielden met 
ervaring dan met leeftijd. 

Gebroken dient te worden met de tendens dat op steeds 
jongere leeftijd begonnen wordt met de derde levensfase. 
Een verlenging van de tweede, werkzame fase sluit aan bij 
de fysieke en psychische realiteit. En waarom zouden wij 
moeten beginnen aan de introductie van een vierde levens
fase ?! Voorwaarde is slechts anders te denken over het 
ouder worden, iets wat tenslotte iedereen op alle leeftijden 
overkomt. • 
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