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Verzilvering
Verzilvering van de ervaring van ouderen is dé uitdaging in de 
verschuiving van de arbeidsmarkt van vergrijzing én ontgroe-
ning, met in de nabije toekomst opnieuw schaarste en war for 
talent. 
Vooroordelen en stereotypering over de doelgroep ouderen zijn 
hardnekkig en lijken soms te verschuiven van 55+ naar 45+. 
En dat terwijl het omgekeerde aan de orde is: ouderen willen 
graag zo lang mogelijk zinvol en betekenisvol bezig blijven in 
hun maatschappelijk functioneren. 

In dit themanummer zijn we op zoek gegaan naar antwoord 
op de vraag op welke manier we ervaring van ouderen effectief 
kunnen verzilveren. De groter wordende groep oudere werkne-
mers wordt in een snel tempo vitaler. Organisaties die daarop 
anticiperen, nemen een voorsprong. We benaderen het thema 
vergrijzing vanuit de doelstelling ervaring, wijsheid en verschil-
lende rollen te verzilveren in de praktijk. In het hoofdartikel 
gaan we uit van het positieve lied en roepen we op om serieus 
in te gaan op de signalen die ouderen geven. Dit kan door actief 
met werknemers in gesprek te gaan en aan te sluiten op de be-
hoeften die zij hebben en die in de loop van een loopbaan wij-
zigen. In het Brein gaat Hans Hoekstra in op de verschillende 
rollen die veranderen naarmate de loopbaan zich ontwikkelt 
en de kunde om hierop in te spelen. Human Dialogue Develop-
ment leert dat in een diepergaande dialoog effectief met oude-
ren in gesprek gaan voorwaarde is voor maatwerk. Het maakt 
dat ouderen (én jongeren) ‘loopbaanfit’ blijven, zodat leeftijd 
niet het verschil maakt.

Ten slotte reiken we een scala voorbeelden aan van maatwerk 
en instrumenten. Korte interviews met een drietal 65+-ers ge-
ven tussendoor meer zicht op hun motieven om na hun 65e te 
blijven werken.

Uiteindelijk staat het voeren van het echte gesprek centraal, 
waarin daadwerkelijk ingegaan wordt op de behoefte van het 
individu op dat moment in zijn loopbaan, en daarin is elk 
mens uniek!
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