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Minder verantwoordelijkheid, minder stress.  
Helemaal geen gek idee als je wat ouder bent. 
Geen promotie, maar demotie.

Geboren na 30 september 1955? Dan 
krijg je in het beste geval AOW met 67 
jaar en drie maanden. En de kans dat 
je er langer op moet wachten is groot. 
Hoewel we op steeds oudere leeftijd 
met pensioen gaan, is het niet realis-
tisch om te denken dat je op je 67ste 
nog hetzelfde kunt presteren als op 
pakweg je 37ste of je 47ste. Licha-
melijk sowieso niet. Maar geestelijk 
misschien ook niet. Steeds een stapje 
hoger en promotie maken tot je pen-
sioen is niet zo logisch nu we steeds 
langer doorwerken. Het iets rustiger 
aan doen vanaf een bepaalde leeftijd 
ligt meer voor de hand. 

Moeite met statusverlies
Maar zo eenvoudig is dat niet. ‘Demo-
tie is emotie’, stelt Ernst Jonge pier  
van Menea, een bureau dat werk -
gevers adviseert over personeel- en 
organisatievraagstukken. ‘Demotie zat 
altijd een beetje in de taboesfeer. Het 
betekent statusverlies en daar hebben 
veel mensen moeite mee.’
Jannes van der Velde van de  Algemene 
Werkgeversvereniging Nederland 
(AWVN) zegt: ‘Demotie heeft een 
negatieve klank. Het wordt neer - 
gezet als het  tegenovergestelde van 
pro motie. Promotie betekent meer 
verantwoordelijkheid en meer  salaris. 
Demotie betekent in die denklijn  
dus minder verantwoordelijkheid en 
minder salaris. Alsof je niet goed 
genoeg meer bent.’ 

We noemen het duurzame 
inzetbaarheid
Volgens de AWVN zijn er geen cijfers 
beschikbaar, maar Van der Velde ver-
moedt dat demotie vaak voorkomt. 
‘Alleen wordt het zo niet genoemd. 
In de meeste cao’s kom je het woord 
demotie niet tegen. Dat heeft te 
maken met die vervelende associa-
tie. Maar overal worden afspraken 
gemaakt over duurzame inzetbaar-
heid. Hoe kunnen mensen langer 

aan het werk blijven? Wat kun je  
doen om ervoor te zorgen dat ze 
het langer volhouden? Dan kun je  
denken aan deeltijdwerk, fysiek 
minder zwaar werk, maar ook 
demotie.’ Van der Velde gaat ervan 
uit dat demotie in de nabije toekomst 
normaal wordt. ‘Omdat we langer 
moeten werken en de ‘ontzie-maat-
regelen’ voor ouderen, zoals extra 
vrije dagen, afgeschaft worden.’
Jongepier denkt dat het taboe nu al 
aan het verdwijnen is. Hij wijst op 
het rapport HR Trends 2017-2018 
van ADP Berenschot en Performa. 
‘Hieruit blijkt dat 35 procent van de 
onderzochte organisaties demotie 
als instrument gebruikt om ervoor 
te zorgen dat mensen duurzaam 
inzetbaar blijven.’ De mogelijkheid 
van demotie komt volgens dit onder-
zoek het meest voor bij de overheid 
en in de kennisintensieve dienst  ver-
lening. Het komt minder voor in de 
 sectoren handel, transport, industrie 
en  nijve rheid.

Praat met de baas over  
werkdruk
Dat je een stapje terug wilt doen, 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. 
‘Als je op je 20ste begint als straten-
maker, weet je al dat je dat moeilijk 
tot je 60ste kunt volhouden’, zegt Van 
der Velde. ‘Maar dat geldt net zo goed 

Promotie  
maken tot  
je pensioen  
is niet zo 
logisch nu we 
steeds langer 
 door werken

voor een manager die zestig uur per 
week onder stressvolle omstandig-
heden werkt. Die kan waarschijnlijk 
ook minder goed met grote stress 
omgaan als hij ouder wordt.’
Volgens Jongepier gaan werkgevers 
en werknemers niet vroeg genoeg 
met elkaar in gesprek over het werk 
en de werkdruk. ‘Ik merk in de 
praktijk dat werkgevers en werk-
nemers erover gaan praten als de 
werk nemer niet meer vitaal genoeg 
is om zijn werk aan te kunnen. 
Werkgevers moeten hier veel eerder 
over beginnen. Dat hoort bij goed     
 personeelsbeleid.’ Begin er op tijd 

Eva (59) geeft bij een onderzoekinstituut leiding 
aan een team onderzoekers. Het liefst wil ze zelf 
weer onderzoek gaan doen. ‘Volgend jaar word ik 
60. Met mijn directeur heb ik besproken dat ik rond 
die tijd geen manager meer wil zijn. Ik ben nooit 
bewust leidinggevende geworden. Heel  geleidelijk 
kreeg ik er steeds meer managementtaken bij en 
werd ik teamleider en lid van het management-
team. Gaandeweg was ik steeds minder met de 
inhoud bezig. Terwijl mijn hart bij de inhoud ligt. Ik 
merk al een tijdje dat ik helemaal geen zin meer 
heb in functioneringsgesprekken,  beoordelingen 
en planningen. Dat soort klussen kosten mij veel 
energie. Ik ben van plan om tot mijn AOW te 
 werken en het lijkt me heerlijk om weer fulltime als 
onderzoeker aan de slag te gaan. Ik heb niets met 
status, dus dat ik straks een gewone mede werker 
ben en geen leidinggevende, maakt me niet uit. 
Dat ik niet meer in het managementteam zit, en 
niet meer meepraat over zaken als acquisitie, 
personeelsbeleid, budgetten, bedrijfsvoering en 
huisvesting vind ik alleen maar fijn. Daar verheug 
ik me nu al op. Natuurlijk ga ik minder verdienen, 
maar dat is geen probleem. Volgend jaar heb ik 
mijn hypotheek afgelost, dus dan houd ik zelfs geld 
over.’ (Eva wil niet met haar echte naam in RADAR+, 
want haar collega’s zijn nog niet op de hoogte.)
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over, is ook ’t advies van Isabel Coe-
nen van de FNV. ‘Als werknemer zou 
je gedurende je hele loopbaan met je 
leiding gevende moeten bespreken of 
je werk nog voldoening geeft, of het 
allemaal nog lukt, of je behoefte hebt 
aan een opleiding, of je takenpakket 
misschien moet veranderen.’

Kan een stapje terug in  
elk bedrijf?
Waarschijnlijk niet, denkt Van der 
Velde. ‘Als je bij een grote werkgever 
werkt, zijn er meestal wel mogelijk-
heden. Maar in een klein bedrijf valt 
er vaak niet zo veel te schuiven.’
Het hoeft niet per se een stapje terug 
te zijn, vindt Coenen. ‘Een stapje 
zijwaarts kan ook. Oudere werkne-
mers hebben veel kennis en ervaring 
die benut kan worden. Een mooi 
voorbeeld vind ik het fenomeen van 
de leermeester, de ervaren praktijk-
begeleider die zich ontfermt over 
leerlingen die de Beroepsbegelei-
dende leerweg (BBL) volgen. Dat kom 
je in tal van sectoren tegen, waaron-
der de bouw.’ Om die stap te zetten 
moet iemand zich waarschijnlijk 
bijscholen. ‘Coaching en kennis-
overdracht zijn vaardigheden die je 
moet leren. Ook omscholing naar 
een ander vak is een optie.’  Coenen 
wijst op onderzoek van Cobouw 
en Berenschot, waaruit blijkt dat  
84 procent van de werknemers in de 
bouw bereid is zich om te scholen als 
je daardoor langer inzetbaar bent. 

Uiteraard: minder salaris
In de meeste gevallen betekent 
 minder verantwoordelijkheid of 
lichamelijk minder zwaar werk wel 
een stapje terug. Jongepier vindt het 
moedig als mensen dit zelf aankaar-
ten. ‘Je moet stevig in je schoenen 

staan om zo’n gesprek te voeren. En 
je moet bereid zijn om akkoord te 
gaan met andere arbeidsvoorwaar-
den.’ Het betekent misschien dat je 
de auto van de zaak moet inleveren. 
Of dat je een minder chique auto 
krijgt, omdat de auto die je nu hebt 
niet hoort bij een lagere functie. En 
het betekent een lager salaris. Daar-
bij moet je je realiseren dat werk-
loosheids- en arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen gebaseerd zijn op 
dat lagere salaris. Voor het pensioen 
heeft het nauwelijks consequenties. 
Pensioenen zijn nog maar zelden 
gebaseerd op het laatste loon, maar 
op het gemiddelde loon dat iemand 
verdiende.

Onvrijwillige demotie, 
dat kan niet zomaar 
Als je er zelf voor kiest om een stapje 
terug te doen, ligt het voor de hand 
dat je minder gaat verdienen. Maar 
onvrijwillige demotie komt ook 
voor. Coenen vertelt over een grote 
werkgever die alle 55-plussers in het 
bedrijf minder verantwoordelijkhe-
den en minder salaris wilde geven. 
‘Dat kan natuurlijk niet.’ Als je een 
stapje terug doet omdat je baan te 
zwaar geworden is en je het niet 

meer kunt bolwerken, of omdat 
je werkgever dat wil, moet je niet 
zomaar akkoord gaan met min-
der loon, vindt Coenen. ‘Het kan 
natuurlijk niet zo zijn dat je sala-
ris moet inleveren als je jarenlang 
zwaar werk hebt gedaan en er ook 
niet in opleidingen is geïnves-
teerd.’ Neem contact op met de 
vakbond of kijk wat er in de cao 
staat. Misschien is er een fonds om 
de achteruitgang in inkomen aan 
te vullen. Of zijn er cao-afspraken 
over een overgangsfase, zodat je 
niet van de ene op de andere dag 
minder salaris krijgt.’  

Het is 
moedig om 
het gesprek 
aan te gaan 
om te 
vertellen 
dat je een 
stapje terug 
wilt doen

Marjan Peltenburg (59) was de laatste jaren senior- 
verpleegkundige op de afdeling verloskunde van 
een academisch ziekenhuis. Sinds kort werkt ze 
als verpleegkundige op de voortplantingspoli van 
hetzelfde ziekenhuis. ‘De afdeling verloskunde is de 
laatste jaren heel groot geworden. Het werd stress-
voller, er kwam steeds meer automatisering bij, de 
afstand tussen mensen werd groter. Ik  merkte al 
een tijd dat ik me daar niet prettig bij voelde. Het 
was niet meer goed te behappen. Dat gaf ik aan 
in functioneringsgesprekken, bijvoorbeeld dat ik 
moeite had met de automatisering. Daar mocht 
ik dan meer tijd voor nemen, maar verder ver-
anderde er niet veel. Toen kwam de advertentie 
voor een verpleegkundige op de voortplantings-
poli voorbij. Daar heb ik zelf op gereageerd. 
Een paar weken geleden ben ik er begonnen. Ik 
begeleid mensen in het IVF-traject en assisteer 
de artsen. Dit is een demotie. De  functie is een 
schaal lager ingedeeld dan mijn vorige functie. 
Ik begrijp niet dat er niet meer aandacht wordt 
besteed aan oudere verpleegkundigen. Organi-
saties zijn er niet op ingesteld dat sommige dingen 
meer  energie kosten als je ouder bent. Sommige 
collega’s  durven niet aan te kaarten dat het werk 
ze zwaar valt. Anderen vertrekken. Zoveel ervaring 
die dan verdwijnt, dat is jammer.’

MARJAN

‘AL DIE ERVARING 
DIE VERDWIJNT, 

ZO JAMMER’


