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Woord vooraf 

 

Deze eindverhandeling heb ik geschreven voor het behalen van de graad Master in de 

Toegepaste Economische Wetenschappen, afstudeerrichting Innovatie en 

Ondernemerschap. Als onderwerp heb ik gekozen voor leeftijdsbewust 

personeelsbeleid en dan meerbepaald de fysieke belasting bij oudere werknemers. Dit 

onderwerp interesseert mij heel erg, niet alleen omdat het zeer actueel is, maar ook 

omdat ik in de toekomst zeer graag verder wil gaan in de Human resources. 

 

Ik heb het schrijven van deze eindverhandeling ervaren als een soort leerproces. Eerst 

onwetend hoe aan deze belangrijke opdracht te beginnen, maar stilletjes aan toch 

geroeid. Het was geen gemakkelijke taak en zonder de steun van een aantal mensen 

had ik ze dan ook niet tot een goed einde kunnen brengen. Daarom wil ik van deze 

gelegenheid gebruik maken om deze mensen te bedanken. In de eerste plaats wil ik 

een woordje van dank uiten aan mijn promotor Prof. Dr. Hilda Martens voor haar 

ondersteuning en deskundige hulp en begeleiding.  

 

Verder zou ik graag mijn ouders bedanken voor hun vele steun en geduld tijdens mijn 

studies. Daarnaast ben ik mijn vriend, Kris, die mij onophoudelijk gesteund heeft en 

heel veel begrip heeft opgebracht tijdens mijn studies en bij het voeren van dit 

onderzoek, heel dankbaar. En natuurlijk mag ik ook mijn broer, Kevin, niet vergeten 

te bedanken, want ook hij stond voor mij klaar wanneer ik hem nodig had. 

 

Graag wil ik ook meneer Van Der Meersche, preventieadviseur bij Sodexo en de 

vijftien geranten van de bezochte uitbatingen van Sodexo bedanken voor hun hulp, de 

tijd die ze voor mij vrijmaakten en de goede en fijne samenwerking. 

 

Ten slotte wil ik nog mijn dank betuigen aan iedereen wiens naam niet vernoemd werd, 

maar toch heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze eindverhandeling. 



 

Samenvatting 

 

Vandaag de dag is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Maar de activiteitsgraad 

tussen 55 en 64 jaar is zeer laag. De actieve periode is de laatste halve eeuw dan ook 

met 10 jaar korter geworden door verlenging van de studietijd en het vervroegde 

uittreden. Dit vervroegde uittreden heeft echter verschillende redenen. De wens van 

de oudere werknemers om vervroegd uit te treden kan ontstaan door het natuurlijke 

verouderingsproces waaraan ze onderhevig zijn, de typische loopbaankenmerken, de 

gevoerde politiek voor vervroegd arbeidsuittrede in de jaren ’70 en de vooroordelen 

waar ouderen mee te maken krijgen. Daarnaast kan het vervroegde uittreden ook in 

de hand worden gewerkt door factoren die arbeidsgerelateerde zijn. Eén van deze 

factoren is de fysieke belasting die het werk met zich meebrengt. Wanneer de 

belasting die het werk veroorzaakt niet in verhouding is met de belastbaarheid, of met 

andere woorden de draagkracht van de werknemers, zijn de werknemers na verloop 

van tijd niet meer in staat hun job uit te oefenen. De lage activiteitsgraad zal er 

samen met de ontgroening en de vergrijzing voor zorgen dat er een tekort aan 

arbeidskrachten ontstaat op de arbeidsmarkt en daarnaast zullen ook de 

pensioenfondsen ontoereikend worden. Hierdoor is het van belang dat we met zijn 

allen langer werken. 

 

Er moet dan ook voor gezorgd worden dat oudere werknemers gemotiveerd blijven en 

effectief en efficiënt aan het werk kunnen blijven. Hiervoor is het voeren van een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid zeer belangrijk. Centraal in een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid staat het vergroten en het in stand houden van de inzetbaarheid van 

het personeel. Het is er ondermeer op gericht een gezonde balans na te streven 

tussen de belasting die het werk met zich meebrengt en de belastbaarheid van de 

werknemer, gedurende de hele loopbaan. Dit is nodig want de balans tussen de 

belasting en de belastbaarheid verandert naarmate werknemers ouder worden, 

waardoor de fysieke belasting groter wordt dan de belastbaarheid. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat deze verandering verschilt van persoon tot persoon. 

 



 

Men moet er dus voor zorgen dat de last die oudere werknemers ondervinden van de 

fysieke belasting die hun werk met zich meebrengt afneemt. Hiertoe moet eerst de 

vraag worden gesteld door welke elementen de fysieke belasting groter wordt dan de 

belastbaarheid en met welke problemen oudere werknemers te maken krijgen bij de 

uitvoering van hun werk. Daarna kunnen er maatregelen geformuleerd worden om de 

belastbaarheid van oudere werknemers in evenwicht te houden. 

 

De belangrijkste factoren die problemen en klachten veroorzaken in verband met de 

fysieke belasting zijn werkgebonden en persoonsgebonden factoren. De 

werkgebonden factoren omvatten de fysieke vereisten van de job, de 

arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden, de organisatie van het werk, een 

tekort aan trainingen en opleidingen en ergonomische problemen. De 

persoonsgebonden factoren van de werknemers kunnen worden samengebracht onder 

de noemers: gezondheidstoestand, lichamelijke conditie, fysieke activiteit, 

verminderde inzetbaarheid en toenemende vermoeidheid en nood aan rustperiodes. 

 

De organisatie kan door middel van haar werkomgeving, haar werkorganisatie en haar 

HRM-beleid een antwoord bieden voor deze problemen. De maatregelen die kunnen 

genomen worden om oudere werknemers in fysiek belastende jobs langer 

gemotiveerd en effectief en efficiënt aan het werk te houden, zijn gebaseerd op het 

aanpassen van het werk, mobiliteit, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, 

pensioenbeleid, opleidingen en training, ergonomie, fysieke activiteit van de 

werknemer en de organisatie van het werk. 
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DEEL 1: PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSONTWERP 

Hoofdstuk 1:  Probleemstelling 

1. Praktijkprobleem: omschrijving en situering 

 

Vandaag de dag is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Maar het is opvallend dat de 

activiteitsgraad tussen 55 en 64 jaar erg laag is in België. Volgens gegevens van het 

Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) bedroeg deze in 2007 34,4% en behoort 

hierdoor tot de laagste van West-Europa. De actieve periode is de laatste halve eeuw 

dan ook met ongeveer 10 jaar korter geworden door verlenging van de studietijd en 

vervroegde uittreding uit het arbeidscircuit. Daarnaast blijven mensen ook steeds 

langer leven. Een gevolg hiervan is dat sommigen langer leven na hun pensioen dan 

dat hun arbeidsloopbaan geduurd heeft. De postactieve periode is de voorbije vijftig 

jaar met ongeveer negentien jaar gegroeid door verhoging van de levensduur en 

inkrimping van het actieve leven. Ons pensioensysteem is echter niet gemaakt om zo 

een lange postactieve periode te overbruggen (Martens et al., 2004). 

 

Vele werknemers blijven dus niet actief op de arbeidsmarkt tot aan hun 

pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De wens van de 

oudere werknemers om vervroegd uit te treden kan ontstaan door het natuurlijke 

verouderingsproces waaraan ze onderhevig zijn, de typische loopbaankenmerken, de 

gevoerde politiek voor vervroegd arbeidsuittrede in de jaren ’70 en de vooroordelen 

waar ouderen mee te maken krijgen. Daarnaast kan het vervroegde uittreden ook in 

de hand worden gewerkt door factoren die arbeidsgerelateerd zijn. Voor oudere 

werknemers zijn er heel wat risicofactoren te vinden in het werk dat ze uitvoeren. Zo 

kan het zijn dat de belasting die het werk veroorzaakt niet in verhouding is met de 

draagkracht van de werknemers. Verouderingsprocessen zullen zich versneld en in 

hevigere mate voordoen wanneer een functie fysiek zwaar belastend is (STECR, 2004; 

Prevent, 2006; Kippers, 2006; Malchaire et al., 2006).  
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Oudere werknemers ondervinden last van een te hoge werkbelasting en het 

veeleisende karakter van hun job. Maar daarnaast kunnen ze ook ontevreden zijn over 

het gebrek aan faciliteiten en stimuli voor bijscholing en permanente vorming, de 

afwezigheid van een stimulerend personeelsbeleid en onvoldoende werkbegeleiding 

(Kustermans, I. & Vermeire, M., 1995). 

 

Het is van belang dat de arbeid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden 

meer worden toegesneden op het langer gezond en gemotiveerd aan het werk houden 

van oudere werknemers. Op deze manier kunnen hun positieve resources en 

capaciteiten optimaal worden benut en bevorderd. (STECR, 2004) 

 

Het vervroegde uittreden van oudere werknemers heeft als gevolg dat er heel wat 

opgebouwde kennis en waardevolle ervaring verloren gaan. Daarbij komt nog dat er te 

weinig jongeren zijn om de ontstane vacatures in te vullen (Ervaring werkt, 2004). 

Door de ontgroening en de vergrijzing is het van belang dat we langer werken 

(Steunpunt WAV, 2000).  

 

2. Formulering van de centrale onderzoeksvraag 

 

De wettelijke pensioenleeftijd is, zoals hierboven reeds aangehaald, 65 jaar, maar 

toch zien we dat heel wat werknemers niet aan het werk blijven tot ze deze leeftijd 

hebben bereikt. Wat, mede door de ontgroening van de bevolking, er voor zal zorgen 

dat er in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten ontstaat op de arbeidsmarkt. 

Daarbij komt nog dat de postactieve periode de voorbije vijftig jaar met ongeveer 

negentien jaar is gegroeid door verhoging van de levensduur en inkrimping van het 

actieve leven. Hierdoor zijn de pensioenfondsen ontoereikend om aan de noden van 

alle gepensioneerden te voldoen. Door de ontgroening en de vergrijzing is het dus van 

belang dat we langer werken. Het is noodzakelijk dat we zoeken naar een oplossing 

voor dit probleem om zo de wettelijke en de feitelijke pensioenleeftijd dichter naar 

elkaar te brengen (Martens et al., 2004). 

 

Er moet gezocht worden naar maatregelen en methodes om werknemers langer aan 

de slag te houden. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend. Heel wat oudere 

werknemers zien het niet zitten om hun beroep uit te oefenen tot hun vijfenzestigste. 
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Vanaf ongeveer 50 jaar blijkt dat werknemers serieus beginnen na te denken over en 

plannen beginnen te maken omtrent vervoegd uittreden (STECR, 2004). Binnen de 

organisaties wordt er dan ook steeds meer aandacht besteed aan het werken aan 

goede arbeidsomstandigheden. Fysieke belasting is hierbij een belangrijk onderwerp, 

want het kan leiden tot klachten bij oudere werknemers. Dit leidt tot verzuim en 

arbeidsongeschiktheid (Peereboom, 1999). 

In bepaalde sectoren is het echter niet mogelijk de zware lichamelijke belasting te 

vermijden. En naarmate mensen ouder worden beginnen ze hier meer en meer last 

van te ondervinden (Ervaring Werkt, 2004). Daarom wil ik in deze eindverhandeling 

op zoek gaan naar manieren om oudere werknemers in fysiek zwaar belastende jobs 

efficiënt, effectief en gemotiveerd aan het werk te houden. In mijn zoektocht zal ik 

mijn aandacht richten op de fysieke belasting bij arbeiders en dan meerbepaald de 

werknemers in de horecasector. 

 

De centrale onderzoeksvraag van deze eindverhandeling luidt dus als volgt: 

 

Hoe kan men oudere werknemers, meerbepaald werknemers die werkzaam 

zijn in de horecasector, in fysiek belastende jobs gemotiveerd houden en er 

voor zorgen dat ze lang effectief en efficiënt aan het werk kunnen blijven? 
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3. Formulering van de deelvragen 

 

Literatuurstudie: 

� Wat is leeftijdsbewust personeelsbeleid? 

� Wat zijn de problemen waar oudere werknemers in fysiek zwaar belastende 

jobs mee te maken krijgen? Wat is de last van de fysieke moeilijkheden voor 

oudere werknemers? 

� Welke maatregelen kunnen genomen worden om de fysieke belasting van 

oudere werknemers te verminderen? 

 

Praktijkonderzoek: 

� Welke problemen bestaan er binnen Sodexo in verband met de fysieke 

belasting van oudere werknemers? 

� Wat doet men daar aan binnen Sodexo? 

� Wat zou men eventueel nog meer kunnen doen om de fysieke belasting van 

oudere werknemers aan te pakken? 
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Hoofdstuk 2:  Onderzoeksontwerp 

 

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen met welke problemen oudere werknemers 

te maken krijgen in fysiek zwaar belastende jobs. Maar vooral welke maatregelen een 

oplossing kunnen bieden voor deze problemen en er dus voor kunnen zorgen dat men 

oudere werknemers effectief en efficiënt aan het werk kan houden en gemotiveerd kan 

houden. Het onderzoek is opgedeeld in twee grote delen: een literatuurstudie en een 

praktijkonderzoek. De informatie die hierdoor verworven wordt zal dan ten slotte de 

mogelijkheid bieden tot het formuleren van besluiten in verband met de aangehaalde 

problematiek. 

 

1. Onderzoeksontwerp literatuurstudie 

 

In het eerste deel zal er relevante informatie verzameld worden uit bestaande 

literatuur. Voor het voeren van deze literatuurstudie zal er gebruik gemaakt worden 

van boeken, wetenschappelijke vaktijdschriften, wetenschappelijke artikels en papers, 

doctoraatsthesissen en kranten.  Daarnaast zijn tertiaire bronnen, zoals Anet, 

Ebscohost, Bronco, Google Scolar en Google, een goed hulpmiddel voor het bekomen 

van literatuur. Verder wordt er gebruik gemaakt van tertiare bronnen die ter 

beschikking worden gesteld door andere bibliotheken zoals LIBIS, … Ten slotte vormt 

ook de website www.ouderenenarbeid.be een welgekomen bron aan informatie. 

 

Het is van belang dat het zoekwerk gespecificeerd wordt. Om de kwaliteit en de 

relevantie van de informatie te garanderen, zal er enkel gebruik gemaakt worden van 

vrij recente literatuur. Daarom wordt er gekozen voor een zoekperiode die teruggaat 

tot 1999. Heel uitzonderlijk echter, wanneer duidelijk gesteld kan worden dat de 

bekomen informatie relevant is voor het onderzoek, zal er gebruik gemaakt worden 

van een werk uit een vroegere periode. De geraadpleegde werken zullen voornamelijk 

Nederlandse en Engelse werken zijn of werken uit een ander taalgebied die reeds 

vertaald zijn naar het Engels. 
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Ten slotte nog enkele belangrijke zoektermen: workability, employability, people and 

work, work capacity, work load, fysieke belasting, belastbaarheid, werkbaarheid, 

werkbaar werk, leeftijdsbewust personeelsbeleid, Ilmarinen, …. 

 

2. Onderzoeksontwerp praktijkonderzoek 

 

Na de literatuurstudie gaan we over tot het voeren van de praktijkstudie. De 

praktijkstudie gaat door bij Sodexo. Sodexo behoort tot de horecasector, wat aansluit 

bij het onderzoeksgebied van deze eindverhandeling. 

 

De praktijkstudie is opgebouwd rond een aantal interviews. In het totaal zijn er 15 

interviews afgenomen bij geranten van uitbatingen van Sodexo. De lijst met de te 

bezoeken uitbatingen werd samengesteld door de preventieadviseur van Sodexo. 

 

Het doel van dit onderzoek is het vergaren van informatie over welke problemen er 

bestaan in de uitbatingen van Sodexo in verband met de fysieke belasting van oudere 

werknemers, welke maatregelen men nu reeds neemt om deze problemen tegen te 

gaan binnen Sodexo en wat men er in de toekomst eventueel nog meer aan zou 

kunnen doen. 

 

De informatie die we hebben kunnen verzamelen uit de verschillende interviews en de 

analyse ervan zal, samen met de informatie uit de literatuurstudie, tot conclusies en 

adviezen leiden voor Sodexo. 
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DEEL 2: LITERATUURSTUDIE 

 

In deze eindverhandeling wordt er bestudeerd hoe men oudere werknemers in fysiek 

belastende jobs langer effectief, efficiënt en gemotiveerd aan het werk kan houden. 

Omdat dit thema betrekking heeft op leeftijdsbewust personeelsbeleid, zal dit 

onderwerp uitgebreid besproken worden. Daarna volgt een overzicht van factoren die 

zorgen voor fysieke belasting bij oudere werknemers en van problemen waar oudere 

werknemers in fysiek belastende jobs mee te maken krijgen. Ten slotte worden de 

maatregelen besproken die kunnen genomen worden om oudere werknemers in fysiek 

belastende jobs langer aan het werk te houden.  

 

Maar voor dit alles wordt eerst ingegaan op de problematiek van vergrijzing en 

ontgroening en wordt er een beeld geschetst van de oudere werknemer. 

  

Hoofdstuk 1:  Vergrijzing en ontgroening 

 

In dit onderdeel wordt een blik geworpen op de problematiek van de vergrijzing en de 

ontgroening. Eerst zal de vergrijzing en de ontgroening op wereldvlak besproken 

worden, daarna zal er ingegaan worden op deze problematiek in België. 

 

1. Wereldwijd 

 

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

zullen tussen 2025 en 2030 jaarlijks wereldwijd twaalf miljoen mensen stoppen met 

werken. Overal ter wereld speelt zich hetzelfde scenario af: bevolkingen verouderen 

snel en geboortecijfers dalen (Manpower, 2007). Het aantal ouderen is sterk gestegen 

sinds 1971 en sinds het einde van de jaren 60 is er een daling in het geboortecijfer 

ontstaan. Hierdoor neemt het aantal jongeren af ten opzichte van het aantal ouderen, 

er is dus sprake van een ontgroening (Martens et al., 2006).  
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Het aandeel 30 tot 45- jarigen in West-Europa zal de komende 25 jaar met ongeveer 

20% dalen. Daarentegen zal het aandeel van de 55 tot 64- jarigen met ongeveer 25% 

stijgen. We kunnen dus wel zeggen dat onze beroepsbevolking vergrijst (De Vos, 

2007). 

 

Uit de cijfers in onderstaande figuur blijkt dat het aandeel niet-werkende volwassenen 

snel zal groeien in de toekomst (Manpower, 2007). 

 

Figuur 1: Percentage van 50-plussers (EU-15-landen, Japan, Verenigde Staten – 2005 

versus verwachting voor 2025) 

 

 

Bron: Manpower, Oudere werknemers: onmisbaar op de arbeidsmarkt, 2007 

 

 

Voor de jongere generaties wordt het dus zeer moeilijk hun voorgangers te 

onderhouden en de regeringen zullen grote inspanningen moeten doen om de 

financiële kloof te dichten (Manpower, 2007). In 2000 waren er voor elke 

gepensioneerde nog 3,6 personen op beroepsactieve leeftijd. Tegen 2050 zullen er 

nog maar maximum 2 mensen op beroepsactieve leeftijd overblijven voor elke 

gepensioneerde (De Vos, 2007). 
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2. In België 

 

De Vlaamse bevolking vergrijst. Het aandeel van de ouderen in de bevolking zal de 

komende jaren sterk toenemen. Hierdoor zal de verhouding tussen het aantal 

vijfenzestigplussers en de bevolking op arbeidsleeftijd in grote mate stijgen. 

Vlaanderen zal sterker geconfronteerd worden met deze vergrijzing dan de andere 

gewesten. In Wallonië en Brussel is men ook onderhevig aan de vergrijzing, maar dan 

wel in mindere mate en met enige vertraging (Sels, 2007). 

 

De babyboomgeneratie begint stilaan aan zijn pensioen te denken. Hierdoor zal het 

aantal gepensioneerden nog eens sterk stijgen tussen 2010 en 2030. Het aantal 

gepensioneerden in België zal volgens Martens et al. (2006) toenemen met 900 000 

personen. Dit alles zal het aanbod van arbeid doen dalen en zal dus ook resulteren in 

en tragere groei van de economische activiteit (Martens et al., 2006). 

 

De steeds kleiner wordende groep van personen op arbeidsleeftijd vergrijst en 

ontgroent. Dit proces is vandaag de dag al aan de gang. Nu is het echter nog zo dat 

het totale aantal jongeren tussen de 15 en 24 jaar nog stabiel is in Vlaanderen sinds 

2000, terwijl het aantal 55- tot 64-jarigen reeds jaar na jaar toeneemt met ongeveer 

10%. Na 2010 zal dit echter nog verergeren door een daling van het aantal jongeren 

en een versterkte stijging van het aantal ouderen. Uit onderstaande figuur kan worden 

afgeleid dat er in 2000 per 100 ouderen, dus tussen de 55 en 64 jaar, 112 jongeren 

waren. Deze verhouding bedroeg in 2006 nog 102, wat dus wil zeggen dat er op dat 

moment ongeveer evenveel 15- tot 24-jarigen als 55- tot 64- jarigen waren. Tegen 

2025 gaan er, naar verwachting, nog slechts 74 jongeren per 100 ouderen in de 

bevolking op arbeidsleeftijd aanwezig zijn (Sels, 2007). 
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Figuur 2:  Evolutie/prognose (index 2000=100) van de bevolking op arbeidsleeftijd 

(15-64 jaar), de jongeren (15-24 jaar) en de ouderen (55-64 jaar) en van de 

verhouding jongeren / ouderen (Vlaams Gewest; 2000-2025) 

 
 

Bron: Sels, Bedrijven onder demografische druk, 2007 

 

 

3. Besluit met betrekking tot vergrijzing en ontgroening  

 

Zowel in België als elders in de wereld veroudert de bevolking snel en dalen de 

geboortecijfers, de bevolking vergrijst. Hierdoor neemt het aantal jongeren af ten 

opzichte van het aantal ouderen en zal de verhouding tussen het aantal 

vijfenzestigplussers en de bevolking op arbeidsleeftijd in grote mate stijgen. We 

kunnen dus ook spreken van een ontgroening 

 

De steeds kleiner wordende groep van personen op arbeidsleeftijd vergrijst en 

ontgroent dus en het aandeel niet-werkende volwassenen zal snel groeien in de 

toekomst. Voor de jongere generaties wordt het zeer moeilijk hun voorgangers te 

onderhouden. Per gepensioneerde blijven er steeds minder werknemers over en zijn 

er steeds minder werknemers om de kosten voor oudere werknemers op te vangen. 
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Hoofdstuk 2:  De oudere werknemer 

 

In deze eindverhandeling gaat de aandacht vooral naar de oudere werknemers. 

Daarom wordt er in dit onderdeel dieper ingegaan op een aantal topics rond oudere 

werknemers die verband houden met de onderdelen die hierna nog zullen volgen.  

 

Een eerste topic dat besproken wordt is de veroudering, waar oudere werknemers 

mee te maken krijgen. Daarna wordt de lage activiteitsgraad van oudere werknemers 

aangehaald en volgt er een overzicht van de verschillende oorzaken van deze lage 

activiteitsgraad. Een van deze oorzaken zijn de vooroordelen en de stereotypen waar 

oudere werknemers mee te maken krijgen. Hier wordt in een volgend puntje dan ook 

meer aandacht aan besteed. Maar ook de positieve stereotypen en ideeën komen aan 

bod. Ten slotte wordt ook de verhoging van de arbeidsdeelname van oudere 

werknemers besproken. 

 

1. Veroudering 

1.1. Algemeen 

 

Veroudering is een reeks van veranderingen die de mens ondergaat. Deze 

veranderingen worden enerzijds bepaald door onvermijdelijke biologische 

veranderingen. Anderzijds zijn het factoren die te maken hebben met de levensstijl en 

factoren uit de omgeving van de werknemer die de veranderingen bepalen. Gemiddeld 

genomen wordt rond het dertigste levensjaar de top van de fysieke capaciteit bereikt, 

maar verouderingsprocessen verschillen van persoon tot persoon. Iedereen is uniek in 

zijn verouderingsproces, hierdoor is het van belang dat men elk individu anders 

behandelt. Met de veroudering neemt ook de reservecapaciteit van het lichaam af. 

(STECR, 2004; Aarendonk, 2003) 
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Een veelgemaakt onderscheid is dit tussen de primaire veroudering en de secundaire 

veroudering. 

 

1.1.1. Primaire veroudering 

 

Primaire veroudering heeft te maken met de mentale en fysieke achteruitgang in het 

functioneren waarmee mensen te maken krijgen bij het ouder worden. Deze 

veroudering is onomkeerbaar (STERC, 2004). 

 

1.1.2. Secundaire veroudering 

 

Secundaire veroudering is veroudering die ontstaat als gevolg van omgevingsfactoren 

en de levensstijl van de persoon. Hierbij kan er sprake zijn van factoren zoals 

negatieve beeldvorming en eventueel ook ervaringsconcentratie, demotivatie, 

prestatievermindering,… Dit soort veroudering is in tegenstelling tot primaire 

veroudering wel omkeerbaar (STERC, 2004). 

 

1.2. Afbakening 

 

In de literatuur worden verschillende leeftijdscategorieën gebruikt wanneer men het 

heeft over ouderen. Soms gaat het om alle 45-plussers, andere keren verwijst men 

naar 50- of 55-plussers (STERC, 2004). Om in deze eindverhandeling een zo breed 

mogelijk beeld te kunnen geven rond de oudere werknemers zullen we werknemers 

vanaf 45 jaar bestempelen als oudere werknemers.  
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2. Lage activiteitsgraad 

 

In alle EU-landen ondervindt men het probleem van de lage activiteitsgraad van 

ouderen. De activiteitsgraad van ouderen in België is één van de laagste, dit is 

duidelijk te zien op de onderstaande figuur. Nochtans is de situatie in België niet 

slechter dan elders in de EU. Er zijn met andere woorden geen specifiek slechtere 

arbeidsomstandigheden of slechtere structurele kenmerken van de economie (VBO, 

2004).  

 

Figuur 3: Totale tewerkstellingsgraad van oudere werknemers (55-64 jaar) 

 

 

 

 

Bron: VBO, Masterplan eindeloopbaan, 2004 

 

De werkzaamheidsgraad op de leeftijd van 25 tot 49 jaar ligt in België iets hoger dan 

het gemiddelde van de oorspronkelijke 15 EU-lidstaten. De werkzaamheidsgraad in de 

leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar daarentegen, ligt opmerkelijk lager dan het 

Europese gemiddelde. Om bij de vijftigplussers een werkzaamheidsgraad van 50 % te 

behalen zullen er toch nog heel wat inspanningen geleverd moeten worden. Zo moet 

men voor werknemers die ouder zijn dan 55 jaar maar jonger dan 60, de 

werkzaamheidgraad met ongeveer 8% omhoog proberen te krijgen. Bij werknemers 

die ouder zijn dan 60 jaar bedraagt dit percentage zelfs 36% (Kippers, 2006).  
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3. Oorzaken van de lage activiteitsgraad 

 

Een eerste oorzaak voor de lage werkzaamheidsgraad in België zijn de typische 

loopbaankenmerken. Belgen treden later toe tot de arbeidsmarkt in vergelijking met 

het EU-gemiddelde omwille van hun gemiddeld hoge opleidingsgraad. Daarenboven 

gaan ze ook nog eens gemiddeld vroeger met pensioen (Prevent, 2006). Volgens de 

resultaten die de OESO verzamelde daalde de pensioenleeftijd van gemiddeld 64,3 in 

1950 tot 57,7 in 2000. Dit is heel wat lager dan de wettelijke pensioenleeftijd, die is 

vastgesteld op 65 jaar. De verlenging van de studietijd en het vervroegde uittreden uit 

de arbeidsmarkt hebben als gevolg dat de actieve periode de laatste 50 jaren met 10 

jaar is ingekort. Een ander gevolg van deze inkrimping van de actieve leeftijd, is dat 

dit samen met de verhoging van de levensduur er voor zorgt dat de postactieve 

periode de voorbije 50 jaar is toegenomen met ongeveer 19 jaar. Hierdoor leven 

sommigen langer na hun pensioen dan dat hun totale loopbaan geduurd heeft 

(Martens et al., 2004). We kunnen hieruit besluiten dat de periode waarin men actief 

bijdraagt, van ongeveer 25 jaar tot ongeveer 55 jaar, te kort is en de inactieve 

periode, die ongeveer 50 jaar in beslag neemt, te lang (Martens et al, 2006). 

 

Een tweede oorzaak die kan aangehaald worden is de relatief grote aanwezigheid van 

industrie in België. Het is precies in deze industrie dat er de voorbije decennia heel 

wat banen verloren zijn gegaan. Vele oudere werknemers grijpen dan ook de kans om 

op zo een moment vervroegd met pensioen te gaan (Kippers, 2006). 

 

Een volgende oorzaak is te vinden in de politiek voor vervroegde arbeidsuittrede vanaf 

de jaren ’70. Deze politiek werd toegepast om de hoge jeugdwerkloosheid terug te 

dringen. Men ging er van uit dat door vervoegd uit te treden, de oudere werknemers 

plaats maakten voor jongeren. Deze politiek is volgens verschillende auteurs echter 

nooit succesvol geweest (Kippers, 2006). Het vervroegde uittreden van oudere 

werknemers heeft geen bijdrage geleverd aan de vermindering van de werkloosheid 

bij jongeren. De werkloosheid bij (laaggeschoolde) jongeren blijft zeer hoog in België 

en de tewerkstellingsgraad van ouderen is zeer laag (VBO, 2004). Een gevolg van 

deze politiek zijn de financieel zeer aantrekkelijke uitstapregelingen. Oudere zijn dit 

vervroegd uitreden gaan ervaren als een verworven recht. De gemiddelde Belgische 

werknemers koestert de wens vervroegd met pensioen te gaan (Kippers, 2006).  
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Ten slotte is de lage werkzaamheidgraad bij vijftigplussers een gevolg van de 

stereotypen en vooroordelen waarmee de oudere werknemers te maken krijgen. 

Enerzijds zorgen deze stereotypen en vooroordelen er voor dat het zelfbeeld van de 

oudere werknemers negatief beïnvloedt wordt, anderzijds zijn werkgevers minder 

geneigd te investeren in oudere werknemers (Kippers, 2006). Nog veel te vaak laten 

werkgevers oudere werknemers te vroeg en te makkelijk vertrekken. Er wordt 

nauwelijks moeite gedaan om de oudere werknemers in de onderneming te houden 

(STECR, 2004). Een aantal van deze stereotypen en vooroordelen worden hieronder 

samengevat. We moeten hier wel bij opmerken dat er naast een negatief beeld ook 

heel wat positieve ideeën bestaan rond oudere werknemers. 

 

4. Visie op oudere werknemers 

4.1. Negatieve stereotypen en vooroordelen 

 

Er bestaan heel wat negatieve stereotypen en vooroordelen over oudere werknemers. 

Ze zouden niet meer over de nodige kennis beschikken en geen zin meer hebben om 

te leren. Werkgevers verwachten ook dat het niet meer loont in hen te investeren, wat 

één van de redenen vormt waarom instrumenten die gericht zijn op het behoud van 

personeel, zoals opleidingen en functieroulatie, vooral ingezet worden voor jongere 

werknemers. Nog andere vooroordelen zijn dat oudere werknemers verstard zijn in 

hun denken en gedragingen, moeilijk te coachen zijn en zich minder goed aanpassen 

aan veranderingen (Malchaire et al., 2006). Ook zouden ze minder productief zijn, 

meer gezondheidsproblemen hebben, een lagere fysieke capaciteit hebben en niet 

flexibel genoeg zijn (SERV, 2001). Daarnaast worden oudere werknemers 

geassocieerd met weerstand tegen nieuwe technologieën en wordt er van hen gezegd 

dat ze te traag en niet meer creatief genoeg zijn (Simoens, 1995). Ten slotte hebben 

oudere werknemers een hogere hersteltijd bij duurbelasting en komt 

ervaringsconcentratie, waardoor ze minder breed inzetbaar zijn, bij hen ook vaker 

voor (Ervaring Werkt, 2004). 
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4.2. Positieve stereotypen en ideeën  

 

Toch bestaan er naast het negatieve beeld ook nog positieve ideeën over oudere 

werknemers en hebben ze ook heel wat voordelen voor een bedrijf. Zo zijn ze minder 

vaak afwezig, ze zijn bekwamer, plichtbewuster en loyaler en trouwer ten opzichte van 

het bedrijf. Oudere werknemers zouden ook meer gemotiveerd zijn en minder tijd 

verliezen (Malchaire et al., 2006). Daarnaast werken ze nauwkeuriger en hebben ze 

heel wat kennis en ervaring opgedaan (Ervaring Werkt, 2004). Volgens Simoens 

(1995) maakt hun ervaring en familiariteit met de werksituatie het voor de oudere 

werknemers zelfs mogelijk vroegtijdige fouten in het productieproces op te sporen en 

bij te sturen. Ook het aantal ongevallen neemt, vanwege de toenemende ervaring én 

voorzichtigheid, af bij oudere werknemers. Door hun vertrouwdheid met de 

werkomgeving zijn ze in staat gevaarlijke situaties te voorkomen of ongedaan te 

maken. Ten slotte wordt er van oudere werknemers gezegd dat ze betrouwbaar zijn 

(SERV, 2001). Het is dus wel van belang de oudere werknemers gemotiveerd te 

houden en hun arbeidsparticipatie te doen toenemen, want ze beschikken over 

onmisbare kwaliteiten die het bedrijf maar best niet zomaar kwijtspeelt (Simoens, 

1995).  

 

5. De arbeidsdeelname van oudere werknemers verhogen 

 

Het is van belang dat we ons inzetten om de arbeidsparticipatie van oudere 

werknemers te verhogen. Het verhogen van de deelname van oudere werknemers 

helpt ondermeer bij het voorkomen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt 

en het vergroten van het draagvlak voor collectieve voorzieningen zoals pensioenen 

en verzorging. Hierdoor zullen de pensioen- en zorglasten voor oudere generaties niet 

enkel op de schouders van de jongeren rusten (Stichting van de arbeid Nederland, 

2006). 

 

Vijftigplussers vormen een belangrijke bron aan menselijk kapitaal. Voor de volgende 

25 jaar zijn zij de enige groep van arbeidskrachten die een interne groei kent. Daar de 

arbeidsmarkt geleidelijk aan inkrimpt, zal men in de toekomst zeker nog beroep 

moeten doen op deze groep werknemers (De Vos, 2007). 
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Er moet aandacht worden besteed aan het ontwikkelen, in stand houden en beter 

benutten van het menselijk kapitaal gedurende de volledige loopbaan van een 

werknemer, zodat werknemers in de toekomst tot aan de pensioengerechtigde leeftijd 

kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces en dit op een verantwoorde manier 

(Stichting van de arbeid Nederland, 2006).  

 

We moeten er voor zorgen dat oudere werknemers effectief en efficiënt aan het werk 

kunnen blijven. Dit is nodig vanwege demografische ontwikkelingen. Hierdoor zal er 

op termijn, wanneer er niks wordt ondernomen, een tekort aan arbeidskrachten 

ontstaan. Een tweede reden waarom er maatregelen moeten worden getroffen om 

oudere werknemers langer actief te houden is om de sociale voorzieningen te kunnen 

blijven garanderen. Zoniet zullen er op lange termijn tekorten ontstaan waardoor ook 

de pensioenen niet meer kunnen gefinancierd worden. (STECR, 2004) 

 

Om ervoor te zorgen dat de arbeidsparticipatie van oudere werknemers toeneemt, is 

het nodig dat in de blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers wordt 

geïnvesteerd door zowel de werknemers zelf als door de werkgever (Stichting van de 

arbeid Nederland, 2006).  

 

De arbeid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden moeten inspelen op 

het langer gezond en gemotiveerd aan het werk houden van de werknemers. Zo 

kunnen capaciteiten van de oudere werknemers optimaal worden benut en bevorderd 

(STECR, 2004). 

 

Voor werkgevers is het een grote uitdaging begrip te tonen voor de gewijzigde 

prioriteiten van oudere werknemers en vernieuwde manieren te vinden om hen langer 

gemotiveerd te houden in jobs die zowel voor de werknemers als voor de organisatie 

waardevol zijn (Manpower, 2007). 

 

De arbeidsparticipatie van ouderen (tussen 55 en 64 jaar) is aan een opmars bezig. 

Cijfers tonen dat de omslag naar langer doorwerken reeds enkele jaren geleden is 

gemaakt en verder evolueert in de positieve richting. Maar er is nog veel werk aan de 

winkel (Stichting van de arbeid Nederland, 2006). 
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6. Besluit met betrekking tot de oudere werknemer 

 

Werknemers krijgen te maken met veroudering. Veroudering kan omschreven worden 

als een reeks van veranderingen die de mens ondergaat. Deze veranderingen worden 

bepaald door onvermijdelijke biologische veranderingen, maar ook door factoren uit 

de levensstijl en uit de omgeving van de werknemers. Verouderingsprocessen 

verschillen van persoon tot persoon, hierdoor is het van belang dat elk individu anders 

wordt behandeld. Een veelgemaakt onderscheid is dit tussen de primaire veroudering 

en de secundaire veroudering. 

 

Een ander aandachtspunt in verband met oudere werknemers heeft te maken met de 

lage activiteitsgraad van deze groep. De activiteitsgraad van ouderen in België is één 

van de laagste, nochtans zijn de arbeidsomstandigheden of de structurele kenmerken 

van de economie in België niet slechter dan elders in Europa. Er kunnen wel een 

aantal andere oorzaken worden opgesomd. Een eerste oorzaak voor de lage 

werkzaamheidsgraad in België zijn de typische loopbaankenmerken. Belgen treden 

later toe tot de arbeidsmarkt in vergelijking met het EU-gemiddelde omwille van hun 

gemiddeld hoge opleidingsgraad. Daarenboven gaan ze ook nog eens gemiddeld 

vroeger met pensioen Een tweede oorzaak die kan aangehaald worden is de relatief 

grote aanwezigheid van industrie in België. De voorbije decennia zijn er in de industrie 

heel wat banen verloren gegaan. Op zulke momenten hebben vele oudere werknemers 

dan ook de kans gegrepen om vervroegd met pensioen te gaan. Een volgende oorzaak 

is te vinden in de gevoerde politiek voor vervroegd arbeidsuittrede in de jaren ’70. Een 

gevolg van deze politiek zijn de financieel zeer aantrekkelijke uitstapregelingen. 

Oudere zijn dit vervroegd uitreden gaan ervaren als een verworven recht, waardoor de 

gemiddelde Belgische werknemer de wens koestert vervroegd met pensioen te gaan. 

Ten slotte is de lage werkzaamheidgraad bij vijftigplussers een gevolg van de 

stereotyperingen en vooroordelen waarmee ze te maken krijgen. Enerzijds zorgen 

deze stereotyperingen en vooroordelen er voor dat het zelfbeeld van de oudere 

werknemers negatief beïnvloedt wordt, anderzijds zijn werkgevers minder geneigd te 

investeren in oudere werknemers. We moeten hier wel bij opmerken dat er naast een 

negatief beeld ook heel wat positieve ideeën bestaan rond oudere werknemers. 
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Het is van belang dat we ons inzetten om de arbeidsdeelname van oudere 

werknemers te verhogen. Want het verhogen van de deelname van oudere 

werknemers helpt ondermeer bij het voorkomen van toekomstige knelpunten op de 

arbeidsmarkt en het vergroten van het draagvlak voor collectieve voorzieningen zoals 

pensioenen en verzorging. We moeten er dus voor zorgen dat oudere werknemers 

effectief en efficiënt aan het werk kunnen blijven. Hier moet zowel door de werkgevers 

als door de werknemers zelf in geïnvesteerd worden. 
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Hoofdstuk 3:  Leeftijdsbewust Personeelsbeleid 

 

In het vorige onderdeel werd gezegd dat er maatregelen moeten worden getroffen om 

de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen en dus de oudere 

werknemers langer gemotiveerd en effectief en efficiënt aan het werk te houden. Om 

dit te bereiken is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan een degelijk 

leeftijdsbewust personeelsbeleid.  

 

In dit deel zullen we het dan ook hebben over het leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

Eerst wordt er uitgelegd wat personeelsbeleid juist inhoudt en waarom het moet 

toegepast worden. Daarna wordt er dieper ingegaan op de doelstellingen en de 

elementen van een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ten slotte wordt één van de 

doelstelling nader toegelicht. Deze doelstelling houdt in een gezonde balans na te 

streven tussen de belasting die het werk met zich meebrengt en de belastbaarheid 

van de werknemer, en dit gedurende zijn hele loopbaan. Aan deze doelstelling wordt 

zoveel aandacht besteedt omdat we ons er in het verdere verloop van deze 

eindverhandeling op zullen toeleggen. 

 

1. Wat is Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

 

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is een personeelsbeleid waarbij rekening wordt 

gehouden met de leeftijd van elke werknemers (Simoens, 1995). Centraal in een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid staat het vergroten en het in stand houden van de 

inzetbaarheid van het personeel (SERV, 2001). Het is er dus op gericht de capaciteiten 

van alle individuele werknemers in alle leeftijdscategorieën optimaal te ontwikkelen, te 

benutten en te behouden tot aan het einde van de loopbaan  (Martens et al., 2006).  

 

Het is van belang dat een leeftijdsbewust personeelsbeleid niet wordt beschouwd als 

een apart beleid voor oudere werknemers. Een personeelsbeleid dat enkel gericht is 

op oudere werknemers komt te laat. Het dient te starten vanaf het moment dat de 

werknemer het bedrijf binnenstapt en het eindigt pas wanneer hij de organisatie 

verlaat. De positie op de arbeidsmarkt van oudere werknemers wordt immers reeds 

grotendeels bepaald door hun voorbije loopbaan. De keuzes die zij tijdens hun carrière 
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hebben gemaakt en de kansen die ze hebben gekregen zijn in grote mate bepalend 

hierbij (Stichting van de arbeid Nederland, 2006). Men mag oudere werknemers dus 

ook niet als een aparte groep met een probleem gaan behandelen. Problemen die 

ontstaan, zijn het gevolg van een reeds jarenlang gevoerd beleid (SERV, 2001; 

Martens et al., 2006). Investeren in menselijk kapitaal van werknemers op jongere 

leeftijd zal vruchten afwerpen wanneer de werknemers ouder worden (Stichting van 

de arbeid Nederland, 2006). 

 

Er is echter geen kant en klare methode voorhanden voor het implementeren van een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid in een organisatie. Elke organisatie moet zelf op zoek 

gaan naar mogelijkheden en kansen en daarbij rekening houden met de specifieke 

situatie waarin de organisatie zich bevindt en de omgeving waarbinnen de organisatie 

actief is. Het opzetten van een leeftijdsbewust personeelsbeleid is dus wel degelijk 

maatwerk (Martens et al., 2006). 

 

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid moet aansluiten bij de capaciteiten en 

competenties van de individuele medewerkers en er moet rekening gehouden worden 

met de individuele wensen en mogelijkheden van de werknemers ten aanzien van hun 

werk. Maar ook het stimuleren voor het langer doorwerken van oudere werknemers 

kan niet voor iedereen op dezelfde manier. Er moet dus gekozen worden voor een 

individuelere benadering van de werknemers (Stichting van de arbeid Nederland, 

2006). 

 

2. Waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid 

 

Werkgevers moeten maatregelen nemen om hun oudere werknemers langer effectief 

en efficiënt aan het werk te houden. Ze moeten hierbij rekening houden met de 

wensen en de noden van hun werknemers. Daarom is het van belang dat er aandacht 

wordt besteed aan een degelijk leeftijdsbewust personeelsbeleid (Aarendonk, 2003) 

 

Zo een degelijk leeftijdsbewust personeelsbeleid zal bijdragen aan de verbetering van 

de totale kwaliteit van de arbeid. Hierbij moet uitgegaan worden van maatwerk dat 

afgestemd is op elke individuele werknemer. Hierdoor zullen belastende factoren voor 

de werknemers zoals overbelasting en slijtage worden tegengegaan en zal de 
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motivatie van de werknemers toenemen (Simoens, 1995; Aarendonk, 2003). 

Er is nood aan leeftijdsbewust personeelsbeleid vanwege een uitgebreid aantal 

factoren. Zo krijgen we te maken met vergrijzing en ontgroening, afname in de 

tewerkstelling van oudere werknemers, een daling in de leeftijd waarop werknemers 

op pensioen gaan, het ontstaan van knelpunten op bepaalde vlakken wanneer 

werknemers ouder worden en ten slotte wordt het ook moeilijker om nog de nodige 

arbeidskrachten te vinden (Martens et al., 2006). Deze factoren zijn hierboven reeds 

uitgebreid besproken. 

 

3. Doelstellingen van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

 

Het doel van leeftijdsbewust personeelsbeleid is het zo lang mogelijk gemotiveerd en 

inzetbaar houden van werknemers van alle leeftijden (SERV, 2001). Daarnaast zijn 

ook het behoud en de verbetering van de arbeidstevredenheid van de werknemers, 

een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en een deskundig management 

belangrijke elementen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid (Aarendonk, 2003). 

 

Andere doelenstellingen van leeftijdsbewust personeelsbeleid die we nog kunnen 

aanhalen zijn:  

− De werknemers zo lang mogelijk in de organisatie houden en zo voorkomen dat 

kennis, ervaring en competenties vroegtijdig verloren gaan 

− Functionele veroudering, relatieve veroudering en ervaringsconcentratie 

tegengaan. Hierdoor zal de werknemer langer aan het werk kunnen blijven en 

ook meer gemotiveerd zijn hiervoor.  

− Ziekteverzuim en vroegtijdige uitval van de werknemers voorkomen. 

− Zorgen voor opleidingen en trainingen waardoor de kennis en de competenties 

van de werknemers voortdurend ontwikkeld en op peil gehouden worden. 

Hierdoor blijft de werknemer optimaal inzetbaar. 

− De employability van de werknemer ontwikkelen en op peil houden gedurende 

elke levensfase. Dit zal ook de flexibiliteit van de organisatie bevorderen. 

(van Buul & Maas, 2004) 
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Om deze doelen te bereiken moet er dan ook gebruik gemaakt worden van 

verschillende elementen zoals maatregelen gericht op scholing en training, het 

aanpassen van functies van werknemers, mobiliteit of met andere woorden het 

regelmatig wisselen van functie of werkgever en ten slotte maatregelen gericht op 

arbeidsvoorwaarden (Aarendonk, 2003). Deze maatregelen zullen later uitgebreid 

besproken worden met betrekking tot de fysieke belasting van oudere werknemers. 

 

4. Elementen van een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.  

 

Om een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid te kunnen voeren is er in de eerste 

plaats nood aan informatie over de leeftijdsopbouw in de onderneming. Het gaat hier 

dan om hoeveel werknemers er per leeftijdsgroep in een bedrijf werkzaam zijn, maar 

ook andere elementen zoals de opleidingsdeelname per leeftijdsgroep, de interne en 

externe mobiliteit en de redenen waarom werknemers er voor kiezen om vroeger te 

stoppen met werken zijn van belang. Daarnaast heeft men ook nog informatie nodig 

over de positie van oudere werknemers en hun perspectieven op de arbeidsmarkt 

(Stichting van de arbeid Nederland, 2006). 

 

Om een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid te implementeren, zal een organisatie 

maatwerk moeten verrichten. Om dit te verwezenlijken kan de organisatie gebruik 

maken van een aantal instrumenten. Belangrijke instrumenten bij het implementeren 

van leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn werving en selectie, introductie en 

socialisatie, functioneringsgesprekken, het beloningsbeleid, het loopbaanbeleid en 

competentiemanagement (van Buul & Maas, 2004). Een ander niet te onderschatten 

instrument is het werkoverleg of teamoverleg (SERV,2001). 

 

In wat nu volgt zullen we een overzicht geven van een aantal van deze instrumenten. 

De instrumenten waar hieronder dieper op in wordt gegaan zijn 

functioneringsgesprekken met daaraan verbonden het persoonlijk ontwikkelingsplan 

en eindeloopbaangesprekken, competentiemanagement en werkoverleg of 

teamoverleg. 
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Functioneringsgesprekken worden enerzijds gebruikt om aan de werknemers 

duidelijk te maken wat de organisatie hen te bieden heeft en wat er van hen verwacht 

wordt. Anderzijds kunnen de werknemers hun wensen uiten tijdens 

functioneringsgesprekken en verkrijgen de leidinggevenden een duidelijk beeld over 

de tot dan toe gerealiseerde en gewenste ontwikkelingen (SERV,2001). Tijdens een 

functioneringsgesprek moet er worden gezien of er nog een goede overeenkomst is 

tussen de ambities en de mogelijkheden van de werknemer enerzijds en de eigenlijke 

functie-inhoud anderzijds (Stichting van de arbeid Nederland, 2006). 

Functioneringsgesprekken zorgen er daarenboven ook voor dat er tijdig aandacht 

besteedt kan worden aan signalen van verminderd functioneren en ontevredenheid bij 

de werknemers. Door het maken van een analyse van de informatie die het 

functioneringsgesprek heeft opgebracht is de leidinggevende ertoe in staat zich een 

beeld te vormen van de gezondheid van zijn personeel, de vraag naar en de nood aan 

opleidingen van zijn werknemers, de capaciteiten van zijn werknemers en nog 

eventuele andere wensen en noden die leven binnen de organisatie. De resultaten die 

voortkomen uit deze functioneringsgesprekken kunnen worden omgezet naar een 

persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin worden ondermeer afspraken gemaakt over 

opleidingen en trainingen (Stichting van de arbeid Nederland, 2006). Het is tevens van 

belang dat leidinggevenden op tijd starten met het voeren van gesprekken met hun 

werknemers over de laatste fase van hun loopbaan. Een speciale vorm van 

functioneringsgesprekken zijn dan ook de eindeloopbaangesprekken. Hierin 

bespreekt men op welke manier de werknemer zijn loopbaan wil afbouwen 

(SERV,2001; Aarendonk, 2003). 

 

Competentiemanagement is in het algemeen gericht op het ontwikkelen van 

competenties die de organisatie als relevant beschouwt en die binnen de organisatie 

dus ook gewenst of zelfs vereist zijn. Daarnaast is competentiemanagement gericht op 

het bevredigen van individuele doelen en ambities van de werknemers. Deze dubbele 

doelstelling moet dan ook leiden tot een win-winsituatie voor de werkgever en de 

werknemer (van Buul & Maas, 2004).  

 

Ten slotte is ook werkoverleg of teamoverleg belangrijk. Via deze weg kan 

informatie over de bedrijfsstrategie en toekomstige veranderingen gemakkelijk 

overgedragen worden naar de werknemer en kan er ook nagedacht worden over 

verbeteringen en het invoeren van veranderingen (SERV,2001; Aarendonk, 2003). 
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5. Belasting en belastbaarheid 

 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is er dus ondermeer op gericht een gezonde balans 

na te streven tussen de belasting die het werk met zich meebrengt en de 

belastbaarheid van de werknemer, en dit gedurende zijn hele loopbaan (van Buul & 

Maas, 2004). Op deze doelstelling zullen we ons in het verdere verloop van deze 

eindverhandeling toeleggen. 

 

Werknemers maken veranderingen door gedurende de verschillende stadia in hun 

leven. Deze veranderingen zijn individueel en verschillen van werknemer tot 

werknemer. De verandering die het meest leeftijdgebonden is, is deze van de fysieke 

capaciteit (Ilmarinen, 1999). Ilmarinen stelt echter dat het grootste probleem in 

verband met de fysieke belasting niet het verzwakken van de fysieke capaciteit is, 

want dit is een natuurlijk gevolg van biologische verandering door veroudering. Waar 

het wel om draait is het feit dat de werkbelasting niet verandert met de leeftijd, maar 

de belastbaarheid van de werknemers wel afneemt door een verzwakte fysieke 

capaciteit.  

 

“The conclusion is that the work does not change even though workers do as a 

result of the ageing process.” (Ilmarinen, 1999) 

 

Het afnemen van de belastbaarheid van de oudere werknemer en het feit dat de 

belasting van de jobs niet verandert, heeft als gevolg dat de reserve van deze 

werknemer daalt. De reserve is het verschil tussen de belastbaarheid van de 

werknemer en de werkbelasting. Deze reserve kan zo ver dalen dat de werknemer nog 

amper in staat is zijn dagdagelijkse taken uit te voeren. Dit is te zien in figuur 4. De 

daling heeft als gevolg dat de werknemer feller belast gaat worden ook al blijft hij 

hetzelfde werk uitoefenen en dat hij duidelijk minder goed herstelt van deze belasting 

(Ilmarinen, 1999). 
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Figuur 4: Relatie tussen belasting en belastbaarheid met het toenemen van de leeftijd 

 

 

Bron: Simoens, P., Bouwstenen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid, 1995. 

 

 

Het is van belang dat de werkbelasting is afgestemd op de belastbaarheid van de 

werknemers, zo zegt Simoens (1995). De belasting zou parallel moeten verminderen 

met de belastbaarheid, zodat de reserves van de ouderen identiek zijn aan die van de 

jongeren. Deze situatie wordt weergegeven in figuur 5. Een toenemende overbelasting 

en de afnemende mogelijk te herstellen leidt eerst tot fysieke klachten, maar wanneer 

er geen aandacht wordt besteed aan deze problematiek en het probleem zich blijft 

voordoen kunnen de problemen zich zelfs nog verder uitbreiden. Dit kan gaan van 

ziektes en absenties tot een afname in de work ability en vaak ook het niet meer in 

staat zijn te werken (Ilmarinen, 1999). 
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Figuur 5: Afstemmen van belasting op belastbaarheid 

 

 

Bron: Simoens, P., Bouwstenen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid, 1995. 

 

 

Deze problematiek blijkt zich vaak voor te doen in fysiek zwaar belastende jobs bij 

oudere werknemers (Ilmarinen, 1999). Men kan dit probleem oplossen door zowel de 

fysieke belasting van het werk te verlagen als het verbeteren van de individuele 

fysieke capaciteit van de werknemers. Beide acties zijn vereist om een evenwicht te 

behouden tussen de belasting en de belastbaarheid (Ilmarinen, 1999). 

 

 

6. Besluit met betrekking tot leeftijdsbewust personeelsbeleid 

 

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is er op gericht de capaciteiten van alle 

individuele werknemers in alle leeftijdscategorieën optimaal te ontwikkelen, te 

benutten en te behouden tot aan het einde van de loopbaan. Centraal in een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid staat het vergroten en het in stand houden van de 

inzetbaarheid van het personeel. Het is van belang dat een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid niet wordt beschouwd als een apart beleid voor oudere werknemers. 

Men mag oudere werknemers dus ook niet als een aparte groep met een probleem 
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gaan behandelen. Problemen die ontstaan, zijn het gevolg van een reeds jarenlang 

gevoerd beleid. Investeren in menselijk kapitaal van werknemers op jongere leeftijd 

zal dan ook vruchten afwerpen wanneer de werknemers ouder worden. Er is echter 

geen kant en klare methode voorhanden voor het implementeren van een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid in een organisatie en ook elke werknemer heeft nood 

aan een individuelere benadering, verschillend van deze van zijn collega’s. 

 

Er is nood aan leeftijdsbewust personeelsbeleid vanwege de vergrijzing en ontgroening, 

een afname in de tewerkstelling van oudere werknemers, een daling in de leeftijd 

waarop werknemers op pensioen gaan, het ontstaan van knelpunten op bepaalde 

vlakken wanneer werknemers ouder worden en ten slotte wordt het ook moeilijker om 

nog de nodige arbeidskrachten te vinden. 

 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is er ondermeer op gericht een gezonde balans na te 

streven tussen de belasting die het werk met zich meebrengt en de belastbaarheid 

van de werknemer, en dit gedurende zijn hele loopbaan. De werkbelasting verandert 

niet met de leeftijd, maar de belastbaarheid van de werknemers neemt wel af door 

een verzwakte fysieke capaciteit. De afname van de belastbaarheid van de oudere 

werknemer en het feit dat de belasting van de jobs niet verandert, heeft als gevolg 

dat de reserve van deze werknemer daalt. De daling heeft dan weer als gevolg dat de 

werknemer feller belast gaat worden ook al blijft hij hetzelfde werk uitoefenen en dat 

hij duidelijk minder goed herstelt van deze belasting. De reserve kan zo ver dalen dat 

de werknemers nog amper in staat is zijn dagdagelijkse taken uit te voeren. Deze 

problematiek blijkt zich vaak voor te doen in fysiek zwaar belastende jobs bij oudere 

werknemers. Men kan dit probleem oplossen door zowel de fysieke belasting van het 

werk te verlagen als het verbeteren van de individuele fysieke capaciteit van de 

werknemers. Beide acties zijn vereist om een evenwicht te behouden tussen de 

belasting en de belastbaarheid. We gaan hier verder op in, in het vervolg van deze 

literatuurstudie. 
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Hoofdstuk 4:  Fysieke belasting bij oudere werknemers 

 

Oudere werknemers voelen dat de fysieke belasting groter wordt naarmate zij 

verouderen. Dit gevoel kan enerzijds ontstaan door een werkelijke toename in de 

werklast maar anderzijds ook door het feit dat hetzelfde werk moeilijker wordt door de 

afname van de capaciteit van de werknemers (Ilmarinen, 1999). Oudere werknemers 

kunnen er dan ook mee te maken krijgen dat hun fysieke werkbelasting te groot wordt 

(Martens et al., 2006). 

 

Voor 12,1% van de Vlaamse werknemers die fysiek zwaar belastend werk moeten 

uitvoeren en blootgesteld worden aan fysieke ongemakken in de werkomgeving, is de 

situatie problematisch. Voor 4,5% is er zelfs sprake van een acuut problematische 

situatie (Bourbeaud’hui et al., 2004). In dit hoofdstuk gaan we dieper in op hoe deze 

fysieke belasting tot stand komt bij oudere werknemers. 

 

De belangrijkste factoren die problemen en klachten veroorzaken in verband met 

fysieke belasting zijn werkgebonden factoren en persoonsgebonden factoren van de 

werknemers (Vermeulen et al., 2004). 

 

Er zijn heel wat factoren, risicofactoren, in verband met de inhoud van het werk en de 

fysieke werkomgeving, die een negatief effect hebben op de work ability van oudere 

werknemers. Zo kunnen oudere werknemers te maken krijgen met fysieke vereisten 

van de job die te moeilijk zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat ze moeten werken in 

een belastende en gevaarlijke werkomgeving (Ilmarinnen, 1999). Onder 

werkgebonden factoren verstaan we dan ook factoren zoals de arbeidsinhoud of 

anders gezegd de taken en het werktempo, de inrichting van de werkplek, de 

arbeidsvoorwaarden, de lichamelijke belasting bij het werken, omgevingsfactoren 

zoals temperatuur, vuil, geluid, verlichting, … (Vermeulen et al., 2004).  
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Een andere reeks van werkgebonden factoren die de work ability van oudere 

werknemers beïnvloeden, hebben te maken met de werkorganisatie. Vele factoren die 

een risico kunnen vormen voor de work ability zijn gerelateerd aan de organisatie van 

het werk. Slecht georganiseerd werk blijkt volgens bepaalde studies een groot risico te 

vormen voor de work ability (Ilmarinen, 1999). De factoren die het werkvermogen het 

sterkst beïnvloeden hebben te maken met de fysieke vereisten van het werk en de 

fysieke werkomgeving (Aarendonk, 2003). 

 

De persoonsgebonden factoren van de werknemer zijn de leeftijd, het geslacht, de 

lichaamsbouw, de levensstijl, de vrije tijdsinvulling, de ziektegeschiedenis, zijn 

motivatie en instelling, zijn fysieke conditie, … (Vermeulen et al., 2004). Een slechte 

gezondheid en een afgenomen functionele capaciteit zijn, volgens Ilmarinen (1999) de 

meest voorkomende redenen waarom oudere werknemers vervroegd met pensioen 

gaan.  

 

In wat volgt wordt er eerst een overzicht gegeven van de werkgebonden factoren, 

daarna worden de persoonsgebonden factoren besproken. Zowel de werkgebonden 

factoren als de persoonsgebonden factoren zijn ingedeeld in een aantal categorieën. 

De werkgebonden factoren zijn onderverdeeld in: fysieke vereisten van de job, 

arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, de organisatie van het werk, training en 

opleidingen en ergonomische problemen. De persoonsgebonden factoren zijn 

onderverdeeld in gezondheidstoestand, lichamelijke conditie, fysieke activiteit, 

verminderde inzetbaarheid en vermoeidheid en rustperiodes.  

 

Er moet echter een kleine opmerking gemaakt worden in verband met deze indeling. 

Er is voor deze indeling gekozen omdat dit in het begin van het onderzoek een goede 

manier leek. Maar uiteindelijk is gebleken dat er misschien beter gekozen was voor 

een andere indeling van de factoren omdat er wel wat overlappingen voorkomen 

tussen de verschillende categorieën. De gekozen indeling is niet slecht, maar zeker 

niet optimaal. Dit is ook het geval voor de verdeling van de verschillende maatregelen 

die besproken worden in het volgende hoofdstuk.  
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1. Werkgebonden factoren 

 

De werkgebonden factoren hebben we hieronder samengevat onder de noemers: 

fysieke vereisten van de job, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, de 

organisatie van het werk, training en opleidingen ergonomische problemen. 

 

1.1. Fysieke vereisten van de job  

 

Een eerste probleem waar oudere werknemers mee te maken krijgen en dat 

gerelateerd is aan het werk, is dat de fysieke vereisten die de job aan hen stelt te 

zwaar zijn of worden. De fysieke vereisten van het werk hebben te maken met de 

mate waarin het werk beroep doet op iemands fysieke capaciteiten (Ervaring werkt, 

2004). Wanneer een functie na verloop van tijd en door de veroudering te zwaar 

wordt voor een werknemer kan dit fysieke slijtage tot gevolg hebben en neemt de 

nood aan een andere functie of een andere maatregel toe. (Aarendonk, 2003) 

 

Omdat de work ability van werknemers daalt met het ouder worden, moet de fysieke 

belasting van het werk ook verminderen, zo zegt Ilmarinen (1999). Zulke fysieke 

vereisten die het de werknemers moeilijk kunnen maken zijn volgens hem repetitief 

werk of het voortdurend moeten maken van gelijkaardige bewegingen, het tillen en 

dragen van zware lasten, piekbelasting, het uitvoeren van statisch werk waarbij 

spierkracht vereist is en het moeten werken in een slechte werkhouding. Zo een 

slechte werkhouding kan inhouden dat een werknemer voortdurend een gedraaide of 

gebogen werkpositie moet aanhouden. 

 

Repetitief werk of het langdurig uitoefenen van dezelfde cyclische bewegingen heeft 

vaak als gevolg dat de rug, benen, schouders, nek, ... van de werknemers overbelast 

raken (Vermeulen et al, 2004). Daarnaast is, volgens Gilleir et al. (2005) kort-cyclisch 

repetitief werk verantwoordelijk voor musculoskeletale problemen, dus anders gezegd 

problemen in verband met spieren, pezen, botten, of gewrichten en werkgerelateerde 

aandoeningen aan de bovenste ledematen. Ten slotte is ook het langdurig rechtstaand 

werk vermoeiend voor de rug en de benen en kan het de bloedcirculatie in de benen 

verstoren. Daarom is het van belang dat de werknemers niet langer dan één uur aan 
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een stuk en maximum vier uur verspreid over de ganse dag rechtstaan (Vermeulen et 

al., 2004). 

 

De belasting van de rug, nek, schouders, armen en handen kan ontstaan door 

verschillende elementen die het werk van een werknemer eist. De rug van de 

werknemers wordt bijvoorbeeld zwaar belast door factoren zoals duwen, draaien, 

buigen, knielen, lichaamstrillingen en de hierboven reeds vermelde factoren zoals een 

gebogen of gedraaide lichaamshouding en tillen en dragen. Belastend voor de nek is 

dan weer het voortdurend roteren ervan, een statische houding van de nek en armen 

zonder onderbroken te worden door een pauze, ongesteunde hand- en armarbeid en 

het dikwijls achter elkaar herhalen van voor- of achterover bewegingen van de nek. 

Bovenhands werken, armen aan de andere zijde van het lichaam houden, armen 

ongesteund van het lichaam afhouden en de combinatie van kracht en beweging zijn 

op hun beurt belastende factoren voor de schouders. Verder is het zetten van kracht 

op armen en handen en trillingen die een invloed hebben op deze ledematen zeer 

belastend voor zowel de armen als de handen. Ten slotte kunnen belastende factoren 

voor de handen ook nog omschreven worden als het vasthouden van voorwerpen, 

precisiewerk, extreme buiging van de pols, veelvuldige herhaling van pols-, hand- of 

vingerbewegingen en een combinatie van kracht en beweging (Vermeulen et al., 

2004). 

 

Een ander specifiek probleem voor oudere werknemers is de duurbelasting. Voor 

oudere werknemers is langdurige belasting fysisch zeer zwaar belastend en leidt het 

onder andere tot een langere hersteltijd (Aarendonk, 2003). 

 

Peereboom (1999) weet hier nog aanvullend bij op te merken dat bij het ontstaan van 

klachten bij oudere werknemers er vaak sprake is van een combinatie van de 

hierboven reeds vermelde fysiek belastende factoren.  
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1.2. Arbeidsomstandigheden 

 

De arbeidsomstandigheden en dus ook de omgeving waarin werknemers hun taken 

moeten uitvoeren kunnen volgens Aarendonk (2003) belastend zijn voor de 

werknemers en hebben daardoor een negatieve invloed op het werkvermogen. Ze 

stelt dat een onrustige werkomgeving, slecht en weinig of niet aangepaste materialen 

en slecht ingerichte of te kleine werkruimtes factoren zijn die hun stempel drukken op 

de oudere werknemers. 

 

Daarnaast hebben oudere werknemers het moeilijker dan hun jongere collega’s met 

het regelen van hun lichaamstemperatuur. Daarom is de temperatuur van de 

werkomgeving van deze oudere werknemers een belangrijk aandachtspunt 

(Aarendonk, 2003). Een te hoge omgevingstemperatuur zorgt er voor dat de 

werknemer zich sneller moe voelt en dat het uithoudingsvermogen, de waakzaamheid, 

de reactiesnelheid en de weerstand van de werknemer afnemen. Maar ook werken in 

een koude omgeving verloopt moeizamer. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 

werknemers zich beter kunnen wapenen tegen koude dan tegen warmte. Dit kunnen 

ze doen door het dragen van aangepaste kledij en het uitvoeren van fysieke arbeid 

(Gilleir et al., 2005).  

 

Simoens (1995) beaamt dit, volgens hem hebben oudere werknemers het dikwijls 

moeilijk met het werken in een zeer warme of een te koude omgeving of een 

omgeving die onderhevig is aan temperatuursschommelingen. Maar ook het werken in 

vochtige en verontreinigde lucht valt hen zwaar.  

 

Vervolgens hebben, zo voegt Simoens (1995) er nog aan toe, een slechte verlichting 

en een zeer lawaaierige omgeving een negatief effect op het functioneren van de 

oudere werknemers. Men spreekt van lawaai wanneer een geluid negatieve gevolgen 

heeft voor de mens of het milieu. Lawaai wordt beschouwd als een factor, gerelateerd 

aan het werk, die de fysieke gezondheid van de werknemer negatief beïnvloedt. 

Werknemers ondervinden negatieve invloeden van lawaai die tot uiting komen in 

negatieve arbeidsprestaties, vermoeidheid en slaapstoornissen (Gilleir et al., 2005).  
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Ook Ilmarinen (1999) haalt de reeds genoemde elementen aan als zijnde belastend en 

weet er nog aan toe te voegen dat een vuile en natte omgeving niet alleen belastend 

is, maar ook nog eens zeer gevaarlijk. 

 

Al de factoren die hierboven zijn opgesomd hebben een negatief effect op de work 

ability. Hoe meer een werknemer aan deze factoren worden blootgesteld, des te 

groter is het effect dat ze uitoefenen op de werknemer. (Ilmarinen, 1999) 

 

1.3. Arbeidsvoorwaarden 

 

Arbeidsvoorwaarden hebben een belangrijke invloed op het al dan niet langer kunnen 

blijven doorwerken van een oudere werknemer. Alle werknemers hebben nood aan 

goede arbeidsvoorwaarden, maar toch zijn ze voor oudere werknemers van een nog 

grotere betekenis, althans zo stelt Ilmarinen (1999). Martens et al. (2004) weten 

hierbij op te merken dat ongunstige arbeidsvoorwaarden niet enkel een negatief effect 

hebben op de belasting van oudere werknemers, maar dat ze ook demotiverend 

werken en er voor zorgen dat oudere werknemers er echt naar uitkijken te kunnen 

stoppen met werken. 

 

Arbeidsvoorwaarden kunnen boven een bepaalde leeftijd voor problemen zorgen 

(Martens et al., 2004). Zowel nachtarbeid, arbeid in ploegen, lange werktijden en dan 

meebepaald overwerk als onvoorspelbare uurroosters worden als risicovol beschouwd. 

Onvoorspelbare uurroosters zijn uurroosters zoals we ze bijvoorbeeld vaak in de 

horeca aantreffen. De werknemers hebben dan arbeidsuren die voortdurend variëren 

en tot op het allerlaatste moment kunnen worden aangepast. Ook ploegenarbeid en 

dan meerbepaald het werken in de nachtploeg heeft een negatieve invloed op de 

gezondheidstoestand van de werknemers. Deze negatieve invloed kan verklaard 

worden vanuit de vaststelling dat nachtarbeid het biologische ritme van de werknemer 

beïnvloedt. Hierdoor vermindert zowel de duur als de kwaliteit van de slaap en is men 

de volgende dag minder goed uitgerust en hersteld om er terug volop tegenaan te 

kunnen gaan.  
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Nachtwerkers hebben dan ook meer gezondheidsproblemen dan werknemers van 

vergelijkbare leeftijd die overdag werken. Na onderzoek werd duidelijk dat de 

negatieve effecten van nachtarbeid op de gezondheid van de werknemer toeneemt 

met de leeftijd en met de duur dat de werknemer hieraan wordt blootgesteld (Gilleir et 

al., 2005). 

 

1.4. De organisatie van het werk 

 

Een andere reeks factoren die een groot risico kunnen vormen voor het werkvermogen 

van de oudere werknemers blijken volgens bepaalde studies gerelateerd te zijn aan de 

organisatie van het werk, zo zegt Ilmarinen (1999). Hij vermeldt dan ook aansluitend 

de factoren die volgens hem het grootste risico vormen voor de work ability.  

 

Een eerste factor is een tekort aan vrijheid. Oudere werknemers kunnen dan niet zelf 

bepalen in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren. Wanneer werknemers een te 

beperkte beslissingsruimte hebben en ze dus geen invloed kunnen uitoefenen op de 

volgorde waarin ze hun taken willen afwerken of ze geen kans krijgen het 

productieproces te verbeteren, heeft dit als gevolg dat bepaalde lichaamsfuncties 

zwaar belast gaan worden (SERV, 2001). Een tweede risicovolle factor is dan ook een 

tekort aan mogelijkheden om het werk te beïnvloeden. Tekort aan erkenning en 

respect kan gezien worden als een derde factor die het werkvermogen van de 

werknemers negatief beïnvloedt (Imarinen, 1999). 

 

Het hebben van een hoge werkdruk is het element dat de grootste invloed heeft op de 

wens van de oudere werknemer om minder lang te gaan werken en dus minder 

werkuren te maken. Fysiek zware vereisten van de job en een lage autonomie op het 

werk zijn elementen die een gelijkaardig effect hebben en dus de kans dat de oudere 

werknemer minder lang willen werken alleen maar vergroten (Josten & Ester, 2005). 

 

Als laatste factor haalt Ilmarinen (1999) een te snel werkritme aan. Ook simoens 

(1995) stelt dat een beperkte mogelijkheid voor het bepalen van het werktempo een 

belastende factor is voor oudere werknemers. Als we er dan rekening mee houden dat 

een derde van de werknemers die ouder zijn dan vijfenveertig jaar het eigen 

werktempo niet kan regelen en dat meer dan een vierde van deze werknemers het 
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werktempo te hoog vinden en de werkdruk te groot, zou dit wel voor problemen 

kunnen zorgen (Aarendonk, 2003) 

 

1.5. Training en opleidingen 

 

Een vijfde reeks factoren die een invloed hebben op het werkvermogen van oudere 

werknemers hebben te maken met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden 

(Aarendonk, 2003). De oudere werknemers van vandaag hebben over het algemeen 

minder lang op de schoolbanken gezeten. Een groot percentage van de Vlaamse 

vijftigplussers heeft ofwel geen diploma ofwel slechts een getuigschrift lager onderwijs 

of lager secundair onderwijs behaald. Alles bij elkaar hebben de oudere werknemers 

een lager opleidingsniveau dan werknemers uit jongere leeftijdsgroepen (Kippers, 

2006). Oudere werknemers deden hun kennis en vaardigheden vooral op tijdens hun 

loopbaan. In het verleden werd er ook weinig aandacht besteed aan opleidingen en 

bijscholing. Dit heeft als gevolg dat oudere werknemers minder vertrouwd zijn met het 

volgen van opleidingen en trainingen. Daar moet in de toekomst zeker verandering in 

komen (SERV, 2001). 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere redenen voor de beperkte deelname van 

oudere werknemers aan scholing en opleidingen. Deze redenen liggen zowel bij de 

oudere werknemers als bij de werkgevers. Ten eerste nemen lager opgeleide mensen 

minder vaak deel aan bedrijfsgerelateerde scholing dan hoger opgeleiden. Omdat 

oudere werknemers gemiddeld lager zijn opgeleid dan jongeren nemen ze dan ook 

minder vaak deel aan opleidingen. Een tweede oorzaak is dat oudere werknemers niet 

opgegroeid zijn met het idee ‘levenslang leren’. Oudere werknemers zijn ook niet of 

onvoldoende voorbereid op scholing op latere leeftijd. Daarbij komt nog dat het 

onderwijs dat oudere werknemers genoten te weinig gericht was op het aanleren van 

algemene vaardigheden. Deze vaardigheden zijn echter zeer belangrijk bij het 

aanleren van nieuwe vaardigheden op latere leeftijd (Aarendonk, 2003). Ten slotte 

zien oudere werknemers het soms ook gewoon echt niet zitten om bijkomende 

opleidingen te gaan volgen en denken al bij voorbaat niet mee te kunnen. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat ouderen het doorgaans moeilijker hebben met het verwerken 

van leerstof, het kunnen volgen in de les en het terugkeren naar de schoolbanken 

(Simoens, 1995). 
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Bedrijven hebben dikwijls geen interesse en geen aandacht voor het vernieuwen of het 

in stand houden van de kennis van oudere werknemers. Hier is er dus sprake van de 

vooroordelen die we in het begin van deze eindverhandeling besproken hebben. Men 

denkt dat oudere werknemers niet meer in staat zijn nieuwe vaardigheden te leren en 

nieuwe kennis op te doen en dat ze minder in staat zijn zich aan te passen aan 

veranderende omstandigheden (Simoens, 1995). Daarnaast verwachten werkgevers 

dat ze hun investeringen in de scholing van jongeren gedurende een langere tijd 

kunnen terug verdienen. Men vergeet dan wel dat jongeren in het algemeen sneller 

van baan veranderen dan ouderen. Daarnaast verkleint bij het ouder worden ook de 

kans dat de werknemers van functie verandert bij dezelfde werkgever (Josten & Ester, 

2005). 

 

Een laatste probleem dat zich kan voordoen in verband met opleidingen en training is 

dat de opleiders zelf niet in staat zijn kennis en vaardigheden bij te brengen aan 

ouderen. Oudere werknemers hebben nood aan een volledig andere aanpak dan 

jongeren. Ze leren in een ander tempo, leren minder goed onder tijdsdruk, behalen 

betere resultaten in een duidelijk gestructureerde opleiding en ook de leermethodes 

die bij hen het meeste effect oogsten zijn verschillend van deze van jongere 

werknemers (Aarendonk, 2003). Uit onderzoek blijkt dat er aan een aantal vereisten 

moeten voldaan worden opdat het opleiden van oudere werknemers tot goede 

resultaten leidt. Zo is de actieve verwerking zeer belangrijk naarmate men ouder 

wordt. Men moet oudere werknemers de kans geven om al doende te leren. Daarnaast 

is ook systematische feedback van belang. Wanneer er iets niet goed word begrepen 

door de oudere werknemers kan er op die manier onmiddellijk worden bijgestuurd. 

Ook moeten opleiders er voor zorgen dat de werknemers verbanden kunnen leggen 

met relevante voorkennis waarover ze reeds beschikken. Verder moet men oudere 

werknemers de kans geven het aangeleerde onmiddellijk toe te passen en in praktijk 

om te zetten. Ten slotte is een vriendelijke en sociale sfeer optimaal en dient de 

opleiding te gebeuren in een aangepaste logistieke context (Simoens, 1995). 

Aarendonk (2003) voegt hier nog aan toe dat, opdat trainingen en opleidingen voor 

oudere werknemers effectief zijn, de vaardigheden van de werknemers het 

uitgangspunt moeten zijn voor de training, dat de trainer zoveel mogelijk voorbeelden 

uit de praktijk moet voorzien en dat de trainer individueel contact moet hebben met 

de oudere werknemers. 
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De beperkte deelname van oudere werknemers aan opleidingen kan negatieve 

effecten hebben op hun functioneren. Hier hebben we het dan vooral over een 

verminderde inzetbaarheid, een verminderde mobiliteit en een lager 

probleemoplossend vermogen. De lagere inzetbaarheid en mobiliteit kunnen 

ervaringsconcentratie van oudere werknemers tot gevolg hebben. Naarmate men een 

job langer uitoefent wordt men hier steeds meer ervaren in, maar de verscheidenheid 

neemt af. Werknemers gaan zich specialiseren in hun functie. Hierdoor zullen ze 

minder bereidt zijn te wisselen van functie, blijven taakaanpassingen vaak beperkt en 

daalt hun kans op het verkrijgen van een andere baan zowel binnen als buiten de 

organisatie. Daarnaast kan ervaringsconcentratie gekoppeld aan een hoge werkdruk, 

extra problemen geven omdat de werknemers hun taken als minder uitdagend en 

boeiend gaan ervaren en hun motivatie daalt (Aarendonk, 2003). 

 

Het is niet omdat iemand ouder en ervaren is in zijn job dat hij daarom niet meer 

geïnteresseerd zou zijn om een opleiding te volgen of dat training niet langer nodig 

zou zijn. Opleidingen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de functie moeten 

voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast zullen bedrijven die een cultuur creëren 

waarin iedereen permanent kan bijleren er beter in slagen hun personeel te motiveren, 

in tegenstelling tot bedrijven die hun personeel niet aanmoedigen tot het volgen van 

opleidingen en training (Manpower, 2007). 

 

1.6. Ergonomische problemen 

 

Het doel van ergonomie is het optimaal op elkaar afstemmen van mens en arbeid. Er 

wordt hierbij gezocht naar een evenwicht tussen het welzijn van de werknemers en 

een goede uitvoering van het werk. Ergonomische risicofactoren veroorzaken het 

ontstaan van spanningen in het menselijke lichaam waardoor er problemen aan 

spieren, pezen, botten of gewrichten kunnen ontstaan. Het ontstaan van problemen 

hangt echter af van het niveau van de krachtinspanning, de mate van spierbelasting, 

de frequentiegraad en de duur van blootstelling (Gilleir et al., 2005).  
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Een aantal vaak genoemde ergonomische risicofactoren die verband houden met de 

arbeid zijn: zware krachtinspanningen, het herhaaldelijk dragen of bewerken van 

zware lasten, monotone en repetitieve bewegingen, onnatuurlijke en slechte 

werkhoudingen, statische en zware inspanningen en blootstelling aan trillingen. 

Aandoeningen die hierdoor ontstaan situeren zich meestal ter hoogte van de schouder, 

de armen, de handen, de lage rug of de onderste ledematen, en dan vooral de 

kniegewrichten, en tasten de spieren, pezen, zenuwen, gewrichten, ligamenten, het 

kraakbeen of het skelet aan. Een verkeerde werkhouding heeft vooral een nadelig 

effect op de nek en de schouders, heffen, tillen en trillingen hebben dan weer vooral 

een negatieve invloed op de rug. Problemen aan de schouder, de elleboog, de pols en 

de hand worden ten slotte gelinkt aan werk waarbij herhaling en kracht nodig is 

(Gilleir et al., 2005).  

 

Er wordt aangenomen dat het verminderen van de spiermassa vanaf de leeftijd van 

vijfendertig jaar een toename in het aantal en de ernst van de aandoeningen 

veroorzaakt. Het aantal aandoeningen neemt dus significant toe met de leeftijd en de 

tewerkstellingsduur van de werknemer (Gilleir et al., 2005). 
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2. Persoonsgebonden factoren 

 

De relevante persoonsgebonden factoren voor deze eindverhandeling zijn hieronder 

samengebracht onder de zes subtitels: gezondheidstoestand, lichamelijke conditie, 

fysieke activiteit, verminderde inzetbaarheid en vermoeidheid en rustperiodes. 

  

2.1. Gezondheidstoestand 

 

Een eerste probleem dat zich voordoet en dat voor elk individu verschillend is heeft te 

maken met de gezondheid. Problemen in verband met de gezondheid beïnvloeden de 

work ability van de werknemer. Het werkvermogen hangt dus naast de jobvereisten 

en de werkomgeving, zoals eerder reeds vermeld, ook af van de gezondheid van de 

werknemer (Vuori et al., 2004) 

 

 

2.2. Lichamelijke conditie 

 

Een andere factor die niet gerelateerd is aan het werk dat de werknemers moeten 

uitvoeren, maar die toch een invloed heeft op de fysieke belasting is de lichamelijke 

toestand van de werknemers zelf. Wanneer mensen ouder worden gaan de fysieke 

capaciteiten achteruit, zegt Aarendonk (2003). Ook hier mag men de grote verschillen 

tussen de werknemers onderling niet uit het oog verliezen. 

 

Wetenschappers stellen de verandering voor als een omgekeerde U-curve. De 

capaciteiten van een individu zouden volgens hen verbeteren tot deze ergens tussen 

de dertig en veertig jaar oud is. Daarna blijft de capaciteit gelijk, al kan deze nog 

lichtjes stijgen of al lichtjes beginnen te dalen. Naar het einde van de loopbaan toe, 

begint de capaciteit dan sterker af te nemen. Er is echter geen leeftijd te bepalen 

waarop de capaciteiten plots afbreken (SERV, 2001). Wel zegt Ilmarinen dat tussen de 

leeftijd van veertig en zestig jaar de fysieke capaciteit vermindert met ongeveer 20%. 

Hierbij is het echter wel belangrijk aan te halen dat het gaat om natuurlijke 

vermindering van de capaciteit. Wanneer de capaciteit van een persoon sterker 
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vermindert dan dit, is het nodig dat deze capaciteit versterkt wordt door fysieke 

activiteiten en trainingen. Het doel van deze fysieke activiteiten en trainingen is dus te 

verhinderen dat de fysieke capaciteit te hard vermindert en vooral dat ze te vroeg 

begint te verminderen. Ilmarinen (1999) voegt hier nog aan toe dat de fysieke 

capaciteit de meest leeftijdsgebonden factor is. 

 

Gevolgen van fysieke veroudering zijn afname in de lichaamskracht of spierkracht en 

ouderen kunnen minder goed mee dan hun jongere collega’s, maar ook fysieke 

vaardigheden zoals het gehoor en het gezicht verminderen (SERV, 2001). Verder 

neemt het uithoudingsvermogen af, krijgen oudere werknemers te maken met 

verminderde lenigheid en krijgen ze het moeilijk met het regelen van de 

lichaamstemperatuur. Ten slotte heeft er ook een afname in de maximale hartslag 

plaats en dit heeft als gevolg dat de maximale zuurstofopname daalt. Roken kan dit 

proces negatief beïnvloeden (Aarendonk, 2003). 

 

Het is van belang dat men reeds zo vroeg mogelijk start met het verhinderen van de 

achteruitgang van de fysieke capaciteit en daarbij ook het werkvermogen van de 

oudere werknemers (Ilmarinen, 1999). 

 

2.3. fysieke activiteit 

 

In het algemeen gaat de conditie verzwakken wanneer werknemers ouder worden. Al 

moet hierbij wel opgemerkt worden dat de achteruitgang niet altijd merkbaar is in de 

prestaties op het werk (Simoens, 1995). Door middel van voldoende lichamelijke 

activiteit kan de conditie op punt worden gehouden en heeft de veroudering minder 

effect op de prestaties van de werknemers. Daarnaast zijn oudere werknemers minder 

onderhevig aan de belasting die hun werk met zich meebrengt. Spijtig genoeg laat de 

fysieke activiteit bij oudere werknemers vaak te wensen over (Ilmarinen, 1999). 
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2.4. Verminderde inzetbaarheid 

 

Met het ouder worden daalt de mobiliteitsgraad van werknemers aanzienlijk. Vanaf 35 

jaar valt de mobiliteit terug naar een zeer laag niveau (Kippers, 2006). Nochtans is 

verandering van functie voor oudere werknemers belangrijk om ervaringsconcentratie 

tegen te gaan. Wanneer werknemers niet voldoende van functie veranderen, zullen ze 

slechts eenzijdige kennis opdoen. Hierdoor gaan ze minder flexibel zijn en kunnen ze 

niet meer goed functioneren in veranderende omstandigheden, waardoor hun gehele 

inzetbaarheid zienderogen zal dalen. (Ervaring werkt, 2004) 

 

2.5. Vermoeidheid en rustperiodes 

 

Werknemers hebben naarmate ze ouder worden meer en meer hersteltijd nodig 

(Ervaring werkt, 2004). Een groot probleem voor oudere werknemers is dan ook het 

gebrek aan herstelmomenten na zware arbeid (Simoens, 1995). 

 

Het herstelmechanisme neemt af met de leeftijd. Oudere werknemers hebben dan ook 

meer tijd nodig om te herstellen van een inspanning dan jongere werknemers. 

Hoeveel extra tijd een oudere werknemer dan wel nodig heeft om te herstellen hangt 

af van de belasting die het werk met zich meebrengt. Hoe zwaarder het werk, des te 

meer tijd heeft men nodig om te herstellen. 

 

Voor een goed herstel is het van belang dat de rustperiode kan starten onmiddellijk na 

het moment van zware arbeid of na piekbelasting (Ilmarinen, 1999). Maar ook hier 

moet opgemerkt worden dat ouder wordende werknemers enorm van elkaar 

verschillen en dat niet alleen het werk, maar ook de levensstijl van de werknemer 

bepalend is voor de nood die ze hebben aan rustperiodes en herstelmomenten 

(Aarendonk, 2003) 

 



 

 

- 49 - 

Een bijkomend probleem op dit vlak, althans volgens Imarinen (1999), is dat de nood 

aan rustperiodes bij oudere werknemers alleen maar toeneemt. Met het ouder worden 

volstaat voor werknemers de vrije tijd die volgt op het werk en de nachtrust niet meer 

voldoende om de volgende dag terug volledig hersteld te zijn. De volgende stap in het 

verouderingsproces is dat een weekend niet meer volstaat om te kunnen herstellen. 

Nog later zal ook de vakantie waar oudere werknemers recht op hebben, hen niet 

meer voldoende rust kunnen bieden. 

 

3. Besluit met betrekking tot de fysieke belasting bij oudere 

werknemers 

 

Een eerste probleem waar oudere werknemers mee te maken krijgen en dat 

gerelateerd is aan het werk, is dat de fysieke vereisten die de job aan hen stelt te 

zwaar zijn of worden. Zulke fysieke vereisten die het de werknemers moeilijk kunnen 

maken zijn repetitief werk of het voortdurend moeten maken van gelijkaardige 

bewegingen, het tillen en dragen van zware lasten, piekbelasting, het uitvoeren van 

statisch werk waarbij spierkracht vereist is, het uitvoeren van langdurig rechtstaand 

werk, duurbelasting en het moeten werken in een slechte werkhouding.  

 

Ook de arbeidsomstandigheden kunnen belastend zijn voor de werknemers. Zulke 

omstandigheden zijn een onrustige werkomgeving, slecht en weinig of niet aangepaste 

materialen, slecht ingerichte of te kleine werkruimtes, een te hoge of een te lage 

omgevingstemperatuur of een werkomgeving die onderhevig is aan 

temperatuursschommelingen, een slechte verlichte werkomgeving, een zeer 

lawaaierige omgeving en vochtige en verontreinigde lucht. 

 

Verder hebben ook de arbeidsvoorwaarden een belangrijke invloed op het al dan 

niet langer kunnen blijven doorwerken van een oudere werknemer. Belastende 

arbeidsvoorwaarden zijn zowel nachtarbeid, arbeid in ploegen, lange werktijden en 

dan meebepaald overwerk als onvoorspelbare uurroosters. 
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Een andere reeks factoren die een groot risico kunnen vormen voor het werkvermogen 

van de oudere werknemers zijn gerelateerd de organisatie van het werk. Deze 

factoren zijn een tekort aan vrijheid om de volgorde waarin men de taken wil 

uitvoeren zelf te kunnen bepalen, een tekort aan mogelijkheden om het werk te 

beïnvloeden, tekort aan erkenning en respect, het hebben van een hoge werkdruk en 

een te snel werkritme. 

 

Een vijfde reeks factoren die een invloed hebben op het werkvermogen van oudere 

werknemers heeft te maken met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Een 

probleem dat zich hieromtrent voordoet is de beperkte deelname van oudere 

werknemers aan scholing en opleidingen. Oudere werknemers nemen om 

verschillende redenen slechts in beperkte mate deel aan opleidingen en trainingen. 

Deze redenen zijn te vinden bij de werknemers zelf, maar ook bij de werkgevers. De 

beperkte deelname van oudere werknemers aan opleidingen kan negatieve effecten 

hebben op hun functioneren. Hier hebben we het dan vooral over een verminderde 

inzetbaarheid, een verminderde mobiliteit en een lager probleemoplossend vermogen. 

De lagere inzetbaarheid en mobiliteit kunnen daarnaast ervaringsconcentratie van 

oudere werknemers tot gevolg hebben.  

 

Een laatste soort problemen dat bij de werkgebonden problemen aan bod komt zijn de 

ergonomische problemen. Ergonomische risicofactoren veroorzaken het ontstaan 

van spanningen in het menselijke lichaam waardoor er problemen aan spieren, pezen, 

botten of gewrichten kunnen ontstaan. Een aantal vaak genoemde ergonomische 

risicofactoren die verband houden met de arbeid zijn: zware krachtinspanningen, het 

herhaaldelijk dragen of bewerken van zware lasten, monotone en repetitieve 

bewegingen, onnatuurlijke en slechte werkhoudingen, statische en zware 

inspanningen en blootstelling aan trillingen. Aandoeningen die hierdoor ontstaan 

situeren zich meestal ter hoogte van de schouder, de armen, de handen, de lage rug 

of de onderste ledematen, en dan vooral de kniegewrichten, en tasten de spieren, 

pezen, zenuwen, gewrichten, ligamenten, het kraakbeen of het skelet aan.  

 

Een eerste persoonsgerelateerde probleem dat zich voordoet en dat voor elk individu 

verschillend is heeft te maken met de gezondheid. Problemen in verband met de 

gezondheid beïnvloeden het werkvermogen van de werknemer.  
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Een tweede factor die niet gerelateerd is aan het werk dat de werknemers moeten 

uitvoeren, maar die toch een invloed heeft op de fysieke belasting is de lichamelijke 

conditie van de werknemers zelf. Wanneer mensen ouder worden gaan de fysieke 

capaciteiten achteruit. Achteruitgang van de fysieke capaciteit heeft als gevolg dat het 

werkvermogen van de werknemers afneemt. 

 

Een volgend persoonsgebonden probleem is het tekort aan fysieke activiteit van de 

werknemers. Door middel van voldoende lichamelijke activiteit kan de conditie van de 

werknemers op punt worden gehouden, heeft de veroudering minder effect op de 

prestaties van de werknemers en zijn oudere werknemers minder onderhevig aan de 

belasting die hun werk met zich meebrengt. Spijtig genoeg laat de fysieke activiteit bij 

oudere werknemers vaak te wensen over. 

 

Met het ouder worden daalt de mobiliteitsgraad van werknemers aanzienlijk. Wanneer 

werknemers echter niet voldoende van functie veranderen, zullen ze minder flexibel 

zijn en niet meer goed kunnen functioneren in veranderende omstandigheden. Het 

gevolg is dat hun gehele inzetbaarheid vermindert.  

 

Een laatste persoonsgebonden factor heeft betrekking op de vermoeidheid en 

rustperiodes. Werknemers hebben naarmate ze ouder worden meer en meer 

hersteltijd nodig. Een groot probleem voor oudere werknemers is dan ook het gebrek 

aan herstelmomenten na zware arbeid. Bijkomend kunnen we hier nog bij opmerken 

dat de nood aan rustperiodes bij oudere werknemers alleen maar toeneemt.  
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Hoofdstuk 5:  Maatregelen om oudere werknemers in fysiek 

belastende jobs langer aan het werk te houden  

 

We weten nu wat de problemen zijn waar oudere werknemers in fysiek zwaar 

belastende jobs mee te maken krijgen en wat daar mee gerelateerd kan worden. Het 

is dan ook de bedoeling dat we daarmee rekening houden wanneer we in dit hoofdstuk 

op zoek gaan naar maatregelen om de oudere werknemers effectief en efficiënt aan 

het werk te houden en gemotiveerd te houden. Deze maatregelen moeten een 

oplossing bieden voor te zware vereisten van de job, ongunstige werkomstandigheden 

en arbeidsvoorwaarden, een onaangepaste organisatie van het werk, ondermaatse 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden, ergonomische problemen of ongunstige 

persoonsgebonden factoren van werknemers. Maatregelen die hieromtrent in deze 

eindverhandeling worden aangehaald zijn gebaseerd op het aanpassen van het werk, 

mobiliteit, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, pensioenbeleid, opleidingen 

en training, ergonomie, fysieke activiteit van de werknemer en de organisatie van het 

werk. 

 

Aanpassingen aanbrengen in het werk is van belang omdat het werk en de 

werkbelasting moeten aansluiten bij de mogelijkheden van de werknemers. Een 

werkgever moet er voor zorgen dat de taken zijn aangepast aan de noden van zijn 

werknemers, wil hij dat ze optimaal kunnen functioneren. Maar daarnaast moet men 

er ook rekening mee houden dat de werknemers voldoende uitdaging in hun werk 

blijven vinden (Ervaring werkt, 2004; Ilmarinen, 1999). 

 

De tweede maatregel, mobiliteit, wordt aangehaald omdat mobiliteit een positieve 

invloed kan hebben op de inzetbaarheid van oudere werknemers. Door regelmatig van 

functie of van werkgever te veranderen kan overbelasting worden vermeden en 

kunnen werknemers langer actief blijven op de arbeidsmarkt (Aarendonk, 2003). 
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Oudere werknemers ondervinden, meer dan hun jongere collega’s heel wat hinder van 

ongunstige werkomstandigheden. Slechte werkomstandigheden zijn een belangrijke 

oorzaak voor het vervroegd uittreden van oudere werknemers. Daarom is het van 

belang dat ook de verbetering van arbeidsomstandigheden ter sprake komt in 

deze eindverhandeling (Ilmarinen, 1999). 

 

Een volgend probleem waar oudere werknemers meer last van hebben dan jongere 

werknemers zijn ongunstige arbeidsvoorwaarden. Aangepaste 

arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers helpen mee aan de vermindering van 

de belasting (Ilmarinen, 1999).  

 

Verder kan ook een aangepast pensioenbeleid, zoals het invoeren van deeltijds 

pensioen, meehelpen aan de vermindering van de belasting van oudere werknemers 

(Ilmarinen, 1999).  

 

Een vijfde maatregel die kan ondernomen worden om de work ability van werknemers 

te bevorderen en te behouden is het deelnemen aan trainingen, opleidingen en 

ander activiteiten om hun kennen en kunnen te stimuleren. Werknemers uit alle 

leeftijdsgroepen hebben nood aan trainingen en opleidingen, maar dit geld des te 

meer voor oudere werknemers. Nochtans blijkt volgens Ilmarinen (1999) dat de 

deelname aan zulke activiteiten afneemt met de leeftijd. 

 

Maatregelen die te maken hebben met ergonomie gaan er voor zorgen dat het werk 

beter afgestemd is op de capaciteiten en de beperkingen van de werknemers. 

Hierdoor blijven de fysieke capaciteiten van de oudere werknemers beter behouden en 

zijn de oudere werknemers ook in staat langer actief te blijven (FOD, 2005; Ilmarinen, 

1999) 
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Een ander soort acties, gericht op het individu, concentreren zich op het verbeteren 

van de gezondheid en capaciteiten van de werknemer. Een actie die kan 

ondernomen worden om de gezondheid en de capaciteiten van de werknemers te 

verbeteren is het beoefenen van fysieke activiteiten. Fysieke activiteit is belangrijk 

voor het beschermen en het behouden van de work ability van oudere werknemers. 

Het gaat hier dan niet om de fysieke activiteit die behoort tot de werkactiviteit, maar 

wel fysieke activiteit die buiten de werkuren wordt beoefend (Ilmarinen, 1999). 

 

Ten slotte kunnen ook maatregelen gericht op de organisatie van het werk 

bijdragen aan de vermindering van de belasting van oudere werknemers en er 

daarmee ook voor zorgen dat oudere werknemers langer effectief en efficiënt actief 

kunnen blijven op de arbeidsmarkt (SERV, 2001). 

 

Al deze maatregelen worden hieronder verder uitgewerkt en toegelicht. 

 

1. Maatregelen gericht op aanpassingen aan het werk 

 

Wanneer men het heeft over het aanpassen van de taken, bedoelt men hiermee het in 

balans houden van belasting en belastbaarheid van de werknemers en het op peil 

houden van de motivatie. Het is van belang dat de werkbelasting aansluit bij de 

mogelijkheden van de werknemers. Maar men moet er dus ook rekening mee houden 

dat de werknemers voldoende uitdaging in hun werk blijven vinden (Ervaring werkt, 

2004) 

 

Volgens Martens et al. (2004) zouden er nieuwe jobs gecreëerd of reeds bestaande 

jobs aangepast kunnen worden, zodat ze tegemoet komen aan de behoeften van de 

oudere werknemers. Aarendonk (2003) voegt daar aan toe dat dat aanpassen, 

herontwerpen of creëren bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de arbeid. 

 

Bij het creëren van nieuwe jobs, kan men bijvoorbeeld oudere werknemers inzetten 

als coach van zijn jongere collega’s of het administratieve werk herverdelen. Deze 

nieuwe jobs moeten er dan voor zorgen dat de oudere werknemers langer aan het 

werk kunnen blijven en ze zelf ook gemotiveerd blijven om te werken (Martens et al., 

2004). Een andere maatregel die men hieromtrent kan toepassen is het voorzien van 
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bepaalde functies of takenpakketten die specifiek zijn opgesteld voor ouder 

werknemers. Het is hierbij wel van belang dat die jobs niet als gevolg hebben dat de 

oudere werknemers gestigmatiseerd worden (Simoens, 1995). 

 

Het aanpassen van taken is dan weer een hele andere aanpak. Het houdt zowel 

taakverbreding, taakversmalling als taakverrijking in (Ervaring werkt, 2004). Bij 

taakverbreding gaat men verschillende taken op hetzelfde niveau samenvoegen, op 

deze manier kan men ervaringsconcentratie, eentonigheid en duurbelasting tegengaan. 

Aarendonk (2003) haalt hieromtrent een voorbeeld aan van de Gemeentewerkers van 

Groningen: 

 

“Stratenmakers en plantsoenbeheerders zijn met elkaar één multidisciplinair 

team gaan vormen om samen klussen te klaren en kregen de tijd om elkaars 

functies te leren. De nieuwe functie kreeg de naam buurtbeheerder. Dit was 

vooral voor oudere stratenmakers een manier om minder belastend werk te 

kunnen gaan doen.” (Aarendonk, 2003) 

 

Het tegenovergestelde van taakverbreding is taakversmalling. Hierbij gaat men 

bepaalde taken, in ons geval de fysiek belastende taken, uit een functie halen. Bij 

taakverrijking gaat men de taken dan weer completer maken, waardoor de 

werknemers meer betrokken worden bij de verschillende aspecten van zijn taak. De 

werknemers krijgen dan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over zowel de 

voorbereiding, de uitvoering, de controle als de evaluatie. Al deze vormen van 

functieherontwerp zorgen er voor dat het werk uitdagender wordt en de competenties 

breder, waardoor de arbeidstevredenheid en de inzetbaarheid van de werknemers 

toeneemt (Aarendonk, 2003). 

 

Door aanpassing van de taken kan men de belasting die de oudere werknemer 

ondervindt tijdens zijn werk verminderen. Zo leidt het steeds moeten herhalen van 

dezelfde bewegingen vaak tot slijtage van spieren en pezen. Men kan er dan 

bijvoorbeeld voor kiezen de werknemer te laten afwisselen tussen zijn zware werk 

enerzijds en anderzijds een nieuwe lichtere taak. Daarenboven kan men voor functies 

waarvan men weet dat ze veel slijtage veroorzaken een limiet zetten op het aantal 

jaren dat deze functies mogen uitgevoerd worden. (SERV, 2001) 
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Soms kan het nodig zijn dat oudere werknemers bepaalde delen van hun taak, die te 

belastend zijn, afgeven aan een medewerker. Daarnaast kan er voor gekozen worden 

dat de oudere werknemer een deel van de verantwoordelijkheden en taken, weliswaar 

minder belastende taken, zal overnemen van een collega of een leidinggevende. 

(SERV, 2001) 

 

“Voorbeelden van functies waar ouderen bepaalde taken van direct 

leidinggevenden overnemen, zijn een ex-politieagent die zich ontwikkeld heeft 

tot reïntegratiespecialist bij een politiecorps of  een ex-bouwvakker die zich 

ontwikkeld heeft tot arbocoördinator bij een middelgrote bouwonderneming. 

Door hun vakkennis, ervaring in dezelfde functie en gelijke hiërarchie als de 

werknemers, worden zij eerder vertrouwd dan de leidinggevenden.” 

(Aarendonk, 2003) 

 

Vervolgens kan men ook uitzoeken of het werk over meerdere werknemers verdeeld 

kan worden. Zo kan men bijvoorbeeld wanneer een werknemer de tiltaken die hij 

moet uitvoeren te belastend vindt, enkele tiltaken overgedragen worden naar andere 

functies waarin tillen niet voorkomt (Peereboom, 1999) 

 

Ilmarinen (1999) weet hier nog aan toe te voegen dat de verbetering van het 

werkvermogen van de werknemer ook kan bereikt worden door een afname van 

monotone en repetitieve taken. 

 

Een laatste mogelijkheid is het invoeren van duobanen. Werknemers voeren dan 

samen één volledige taak uit. Onderdelen van de taak die dan te belastend is voor de 

ene werknemers kunnen opgevangen en uitgevoerd worden door de andere. Wanneer 

één van beide werknemers wegvalt door bijvoorbeeld ziekte blijft er steeds een 

werknemer over die de taak kan uitvoeren. De werknemers vullen elkaar dus aan bij 

het uitvoeren van hun taak en kunnen eventueel ook van elkaar leren. Een duobaan 

biedt aan de oudere werknemers de kans op niveau te blijven werken en er toch geen 

al te zware last van te ondervinden. Hierbij moet wel de opmerking gemaakt worden 

dat werkgevers niet echt warm lopen voor duobanen. Zij zien dit soort banen als 

betaalde overlegtijd en een dubbele investering in opleidingen en training, wat dus 

voor hen een grote kost betekent (Aarendonk, 2003). Een variant op duobanen is 

dubbelplaatsing van werknemers. De werknemers voeren dan ook samen één taak uit, 
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maar ze werken hierbij afwisselend. Elke werknemers is achtereenvolgend telkens een 

week aan het werk en de volgende week “werkloos”. Hierdoor hebben ze de ene week 

genoeg tijd om te recupereren van het zware werk en kunnen ze de andere week er 

weer volledig tegenaan (Simoens, 1995). 

 

Maar niet alle taken kunnen worden aangepast om zo tegemoet te komen aan de 

vereisten van de oudere werknemers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een taak het tillen 

van zware voorwerpen inhoudt en dat deze taak op geen enkele manier kan 

aangepast worden. In dat geval zou men het probleem kunnen oplossen door de 

oudere werknemer over te plaatsen naar een andere taak die lichter werk inhoudt en 

dit brengt ons bij het volgende punt, mobiliteit (Ilmarinen, 1999). 

 

2. Maatregelen gericht op mobiliteit 

 

Het regelmatig wisselen van functie of eventueel zelfs van werkgever kan een 

positieve bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van oudere werknemers. Hierdoor 

zullen de oudere werknemers ook in staat zijn langer actief te blijven op de 

arbeidsmarkt. Door regelmatig van functie te verwisselen kan overbelasting en in 

sommige gevallen zelfs onderbelasting worden vermeden (Aarendonk, 2003). Daarbij 

komt nog dat het werk interessant en uitdagend blijft en ervaringsconcentratie 

vermeden wordt, waardoor de oudere werknemer gemotiveerd aan het werk kan 

blijven (Ervaring werkt, 2004). 

 

De laatste tijd vinden werknemers het meer en meer vanzelfsprekend regelmatig van 

functie te veranderen doorheen de loopbaan. Vroeger was dit echter niet het geval, 

toen koos men vaak een baan voor het leven. Voor oudere werknemers is mobiliteit 

dus niet vanzelfsprekend. (Aarendonk, 2003) 

 

Een belangrijke reden waarom ouderen nood zouden kunnen hebben aan een andere 

functie is fysieke slijtage, zo stelt Aarendonk (2003). Een functie kan met het ouder 

worden fysiek te zwaar en belastend worden voor een werknemer. Hier moet reeds op 

voorhand rekening mee gehouden worden, bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden 

van de werknemer maar ook op andere manieren. Een werkgever kan er bijvoorbeeld 

voor kiezen ter compensatie van het fysiek zwaar belastende werk een fonds te 
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creëren. Dit fonds kan dan achteraf gebruikt worden, wanneer de werknemer om 

fysieke redenen de job niet meer aan kan en een functie met minder salaris aan moet 

nemen of zich om moet scholen, om een aanvulling op het loon van de werknemer uit 

te kunnen keren.  

 

Daarnaast is verandering van functie voor oudere werknemers ook belangrijk om 

ervaringsconcentratie te voorkomen. De werknemers zouden dan slechts eenzijdige 

kennis opdoen. Hierdoor gaan ze minder flexibel zijn en kunnen ze niet meer goed 

functioneren in veranderende omstandigheden, waardoor hun gehele inzetbaarheid 

zienderogen zal dalen. (Ervaring werkt, 2004) 

 

Mobiliteit zorgt er niet alleen voor dat de kennis van de werknemers vergroot, ook de 

employability van de werknemers wordt hierdoor op peil gehouden. Het is dus van 

belang dat oudere werknemers kansen krijgen en nemen om nieuwe uitdagingen aan 

te gaan. Voor werknemers uit fysiek zwaar belastende jobs kan mobiliteit een 

oplossing bieden (Stichting van de arbeid Nederland, 2006). 

 

Aarendonk (2003) weet ons te vertellen dat er een onderscheid kan gemaakt worden 

tussen verticale, horizontale en kleine mobiliteit.  

 

2.1. Verticale mobiliteit 

2.1.1.  Promotie  

 

Wanneer men het heeft over verticale mobiliteit, kan er gedacht worden aan promotie. 

Dit betekent dat een werknemer overstapt naar een hogere functie met meer 

verantwoordelijkheden. Hier komt de ervaring en de kennis van oudere werknemers 

goed van pas. Zij kunnen bijvoorbeeld gepromoveerd worden naar een functie als 

mentor om zo jongere collega’s te coachen en instructies te geven.  

 



 

 

- 59 - 

2.1.2. Demotie 

 

Anderzijds kan er gekozen worden voor demotie of loopbaanombuiging. Hierbij kiest 

de werknemer er voor een stapje terug te zetten en gaat hij akkoord met een 

vrijwillige overplaatsing naar een minder belastende functie, vaak met minder 

verantwoordelijkheden (Simoens, 1995). Er bestaan echter twee soorten demotie. Een 

eerste soort is de demotie zonder aanpassing van salaris de andere is demotie met 

aanpassing van salaris (Ilmarinen, 1999).  

 

Een nadeel en een groot probleem van demotie, wanneer er gekozen wordt voor 

demotie met salarisaanpassing, is volgens Aarendonk (2003) de 

inkomensachteruitgang. Vele oudere werknemers vinden het onaanvaardbaar dat aan 

het einde van hun loopbaan hun salaris achteruit gaat. De ontwikkeling van een 

beloningssysteem op basis van competenties in plaats van leeftijd zou dit probleem in 

de toekomst misschien deels kunnen oplossen. Niet de leeftijd maar wel de 

competenties spelen dan een rol bij het vaststellen van de beloning. Des te 

waardevoller de competenties waarover men beschikt, des te hoger het loon dat men 

betaalt krijgt. Het loon neemt dan niet meer toe met het ouder worden en voor de 

werknemers is het aanvaardbaarder dat hun loon daalt wanneer ze een lagere functie 

gaan uitvoeren die minder van hen eist.  

 

Het is van belang hierbij te vermelden deze daling van het inkomen op het einde van 

de loopbaan ook een negatieve invloed heeft op pensioenregelingen die gebaseerd zijn 

op het loon tijdens het einde van de loopbaan, de zogenaamde eindloonregelingen. 

Een verlaging van het loon heeft als gevolg dat de oudere werknemer minder pensioen 

zal krijgen. Vanwege deze nadelen wordt, als er al voor demotie gekozen wordt, 

meestal demotie zonder salarisaanpassing toegepast. 

 

Enkele voordelen van demotie daarentegen zijn dat de werknemers aan het werk 

kunnen blijven zonder dat overbelast worden en dat er dankzij demotie 

doorstromingsmogelijkheden gecreëerd worden voor andere werknemers (Simoens 

1995). 
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Simoens (1995) voegt hier ten slotte nog aan toe dat men er rekening mee moet 

houden dat deze functies geen “parkeerfuncties” zijn en dat ze nuttig en zinvol zijn 

zodat de werknemers hun motivatie niet verliezen. Men moet ermee opletten dat 

oudere werknemers zich niet afgeschreven gaan voelen.  

2.2. Horizontale mobiliteit 

 

Oudere werknemers kunnen ook overgeplaatst worden naar een functie op een 

vergelijkbaar niveau als dat van hun vorige functie. Hier gaat het dan over horizontale 

mobiliteit. Dit wordt, volgens Simoens (1995), voornamelijk gebruikt om 

ervaringsconcentratie tegen te gaan. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden 

aan dit soort mobiliteit, dat men ook wel vaak functieverbreding noemt. Zo moet er 

binnen de organisatie een diversiteit aan functies bestaan en moet iedereen binnen 

het bedrijf vertrouwd zijn met veranderingen. Daarnaast moet er ook een goede 

samenwerking zijn tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en moeten werknemers 

de mogelijkheid hebben opleidingen te volgen. Deze nieuwe functie kan uitgeoefend 

worden in de eigen onderneming, maar soms worden oudere werknemers ook tijdelijk 

in andere organisaties gedetacheerd. Dit is niet alleen positief voor de werknemer, ook 

voor de organisatie levert het voordelen op. De organisatie kan, wanneer de 

werknemers terug in het eigen bedrijf is, profiteren van de ervaring en kennis die de 

werknemer heeft opgedaan 

 

2.3. Kleine mobiliteit 

 

Naast deze twee voorgaande initiatieven is er ook nog een derde vorm van mobiliteit 

mogelijk, de kleine mobiliteit. Hierbij moeten de oudere werknemers een speciale 

opdracht uitvoeren of worden ze betrokken bij een interessant project (Simoens, 

1995). Wanneer werknemers worden ingezet om mee te werken aan een projectwerk, 

houdt dit in dat ze tijdens de uitvoering van het project bijvoorbeeld zes maanden 

zeer intensief werken en het daarna rustiger aan doen. 

 

Oudere werknemers verschillen onderling zeer veel van elkaar. Daarom kunnen ze niet 

zomaar naar eender welke functie worden overgeplaatst. Men zal elke werknemers 

individueel moeten benaderen en de nieuwe functie op zijn noden en capaciteiten 
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afstemmen. Anderzijds komen in functies waarvoor oudere werknemers worden 

ingezet wel steeds bepaalde kenmerken naar voren. Het meest genoemd zijn de reeds 

vernoemde mentorfuncties waarin ouderen instaan voor de begeleiding en ze 

uitgebreid gebruik kunnen maken van hun kennis en vaardigheden. Het gaat hier om 

functies waarbij de begeleiding van collega’s een belangrijke rol speelt (Aarendonk, 

2003).  

 

Een ander hieraan gerelateerd onderwerp is taakroulatie.  

 

2.4. Taakroulatie 

 

Ook taakroulatie heeft een positief effect op de fysieke belasting van oudere 

werknemers. Het langdurig uitvoeren van dezelfde cyclische en repeterende 

bewegingen kan als gevolg hebben dat de werknemers overbelast raken. Roulatie van 

de werkzaamheden gaat er voor zorgen dat de werknemers regelmatig een andere 

taak moeten uitvoeren, zware taken worden afgewisseld met lichtere en staand met 

zittend werk. Hierdoor gaan ze een andere houding aannemen en andere bewegingen 

moeten maken. Eén van de grote voordelen van taakroulatie is dan ook automatisch 

het verminderen van de fysieke belasting. Daarnaast zorgt taakroulatie voor meer 

variatie in het werk waardoor de motivatie van de werknemers gaat toenemen en een 

vermindering in taakconcentratie (Vermeulen er al., 2004). Ilmarinen (1999) voegt 

hier aan toe dat taakroulatie bijdraagt aan het versterken van de capaciteiten van de 

werknemers. 

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat taakroulatie de risicofactoren voor fysieke 

belasting die een taak bevat niet gaat verminderen, maar ze gaat verdelen over 

verschillende werknemers. Wanneer men binnen een organisatie taken heeft met 

verschillende belastingniveaus, zal taakroulatie er voor zorgen dat voor sommige 

werknemers de fysieke belasting afneemt en voor anderen zal ze dan weer toenemen. 

Taakroulatie zal dus de taak zelf niet veranderen, daarom blijft het dus belangrijk 

aandacht aan de ergonomie van de werkplek te besteden bij elke taak (Vermeulen er 

al., 2004).  
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Verder is het ook van belang er op te letten dat een roulatie van een werknemer niet 

uit te veel taken bestaat. In het beste geval bestaat een taakroulatie uit twee tot drie 

taken. Hierdoor slaagt de werknemer er toch in zijn verschillende taken goed onder de 

knie te krijgen. Training en een goede inwerkperiode zijn hierbij weliswaar onmisbare 

elementen. Want wanneer een werknemer taken gaat uitvoeren waarvoor hij niet 

opgeleid of getraind is, bestaat de kans dat dit meer fysieke belasting oplevert dan 

wanneer hij voortdurend één en dezelfde taak zou uitvoeren (Vermeulen er al., 2004).  

 

Een werkgever moet dus kiezen tussen taakroulatie en specialisatie. Taakroulatie 

heeft dan wel heel wat voordelen. Zoals we al weten zorgt het er onder andere voor 

dat de fysieke belasting voor elke individuele werknemer niet te zwaar wordt, de 

inzetbaarheid van de werknemers vergroot en de werknemers meer gemotiveerd zijn. 

(Vermeulen er al., 2004) 

 

Maar er moet aandacht aan besteed worden dat het ook wel enkele moeilijkheden met 

zich mee brengt. Zo kan het zijn dat de werknemers helemaal niet bereid zijn een 

ander type werk te leren of dat ze hun werkplek helemaal niet willen afstaan aan 

iemand anders. Er is ook, zoals hierboven reeds vermeld scholing en training nodig om 

de werknemers die verschillende taken aan te leren. Verder moeten de werknemers 

door taakroulatie misschien taken uitvoeren die zij minder leuk vinden, ontstaat vaker 

onduidelijkheid over het werk of werken de werknemers minder efficiënt. En ten slotte 

is het voor de werkgever ook niet evident om de juiste combinatie van taken te vinden. 

Daarnaast moet er rekening mee gehouden worden dat elke werknemer zijn grenzen 

heeft en dat deze grenzen voor elk individu verschillend zijn. Hierdoor kunnen niet alle 

taken door alle werknemers uitgevoerd worden. (Vermeulen er al., 2004) 

 

3. Maatregelen gericht op de arbeidsomstandigheden 

 

Goede arbeidsomstandigheden vormen één van de belangrijkste voorwaarden voor 

werknemers om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces te 

kunnen deelnemen (Stichting van de arbeid Nederland, 2006). Daarom moeten er 

maatregelen genomen worden om slechte arbeidsomstandigheden tegen te gaan. De 

vermindering van de risicofactoren gekoppeld aan de werkomgeving is natuurlijk niet 

alleen voordelig voor de oudere werknemers, ook alle andere werknemers hebben er 



 

 

- 63 - 

baat bij. Maar het effect is wel het grootst bij oudere werknemers. De work ability van 

oudere werknemers wordt door de vermindering van de risicofactoren onmiddellijk 

beïnvloed. Des te meer deze risicofactoren kunnen verminderd worden, des te beter 

men er in zal slagen de work ability op peil te houden tijdens de veroudering. 

(Ilmarinen, 1999) 

 

Een andere reden om de werkomgeving aan te passen aan de noden van de 

werknemers is omdat het helpt met het terugdringen van verzuim onder de 

werknemers (Simoens, 1995). 

Waar men moet op letten bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de 

werknemers is dat ze beschikken over degelijk en goed aangepast materiaal en dat 

voldoende materiaal voorhanden is. Zo kan dit al zeker niet voor extra belasting 

zorgen. Daarnaast moet men ook een rustige en voldoende ruime werkomgeving 

voorzien voor oudere werknemers. Verder is ook een aangename temperatuur een 

belangrijke vereiste. De werkgevers moeten er voor zorgen dat hun oudere 

werknemers kunnen werken in een werkruimte die vooral niet te warm is en dat de 

werkruimte niet onderhevig is aan temperatuurschommelingen (Aarendonk, 2003). 

Ten slotte moet er ook werk gemaakt worden van voldoende toevoer van frisse lucht 

en voldoende en aangepaste verlichting (Simoens, 1995). 

 

4. Maatregelen gericht op arbeidsvoorwaarden 

4.1. Variatie in werkuren 

 

Een eerste reeks van maatregelen die kan ondernomen worden om de fysieke 

belasting van oudere werknemers te verminderen doormiddel van aanpassingen aan 

de arbeidsvoorwaarden, heeft te maken met de werkuren. Werknemers hebben 

vanwege de fysieke belasting nood aan aangepaste en flexibele werkuren wanneer ze 

ouder worden, dit compenseert de zware arbeidsomstandigheden en draagt bij aan 

het in stand houden van hun inzetbaarheid (Ilmarinen, 1999). 
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Alle werknemers hebben nood aan flexibele werkuren, maar toch zijn ze voor oudere 

werknemers van een nog grotere betekenis. Flexibele werkuren betekenen voor 

oudere werknemers een mogelijkheid om langer door te kunnen werken. De nood aan 

flexibele werkuren neemt toe naarmate werknemers ouder worden (Ilmarinen, 1999)  

 

4.1.1. Vermindering van arbeidsuren 

 

De werkuren moeten aangepast worden aan de leeftijd van de werknemers, zo stelt 

Ilmarinen (1999). Het aantal werkuren zou bijvoorbeeld moeten afnemen wanneer de 

werknemers ouder worden. De hoeveelheid waarmee het aantal werkuren moet 

verminderd worden, verschilt echter wel van persoon tot persoon. Dit is te zien in 

figuur 6. 

 

Figuur 6: De nood aan het verminderen van werkuren met de leeftijd 

 

Bron: Ilmarinen J., Ageing workers in the European Union, 1999. 

 

 

Daarnaast hangt de hoeveelheid waarmee de werkuren voor oudere werknemers 

moeten verminderen ook af van de mate waarmee de belasting kan verminderd 

worden of aangepast worden door middel van een andere maatregel. In hoeverre dit 

mogelijk is wordt bepaald door de capaciteiten van de oudere werknemer zelf.  
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Het toestaan van deeltijdse arbeid is zo een manier om het aantal werkuren te 

verminderen. Dit parttime werk zal er voor zorgen dat het werk voor oudere 

werknemers verlicht wordt wanneer dezen niet meer in staat zijn hun werk fulltime uit 

te oefenen tot aan hun pensioenleeftijd (Ilmarinen, 1999). Daarnaast zorgt deeltijds 

werk er ook voor dat de hersteltijd van de werknemer toeneemt (Aarendonk, 2003). 

In het interprofessionele akkoord van 2001–2002 worden mogelijkheden uitgewerkt 

voor verminderde arbeidsprestaties voor vijftigplussers. Zo heeft men het over een 

recht op deeltijdse onderbreking van de loopbaan voor voltijdse werknemers mits een 

aantal anciënniteitvoorwaarden en een recht op deeltijdse arbeid met een vierdaagse 

werkweek. Beide maatregelen worden voorzien van aanvullende uitkeringen. (SERV, 

2001)  

 

De nadelen van parttime werk zijn een afname in de carrièremogelijkheden, een hoger 

werkloosheidsrisico, een lager inkomen en daardoor ook minder pensioen (Prevent, 

2006). 

 

Een andere manier om het aantal werkuren te verminderen is, volgens Simoens 

(1995), het toepassen van arbeidsduurvermindering zonder loonverlies. 

 

4.1.2.  Aanpassing van ongunstige werkuren  

 

Naast het verminderen van het aantal werkuren, stelt Ilmarinen (1999) ook nog voor 

het aantal nachtshiften te verminderen of aan werknemers die in ploegen werken de 

mogelijkheid te geven hun nachtwerk om te wisselen naar een dagdienst. Daarnaast 

zegt hij nog dat men best onregelmatige werktijden probeert te vermijden, alsook 

werk in de weekends. Ploegendienst, overwerk, nachtwerk of onregelmatige uren 

worden vanaf de leeftijd van 45 jaar belastender voor werknemers (Simoens, 1995). 

In verschillende organisaties en sectoren is er trouwens reeds sprake van een 

leeftijdsgrens voor het presteren van nachtarbeid of onregelmatige uren (SERV, 2001). 

Aarendonk (2003) bevestigt dit en voegt eraan toe dat ouderen zelfs voordelen 

kunnen bieden aan de organisaties als het gaat om variatie in de werkuren. Oudere 

werknemers zijn vaker dan jongeren bereid minder uren te werken of slechts op 

bepaalde tijdstippen van de dag te werken. 
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Verder beschrijft Ilmarinen (1999) ergonomische aanbevelingen voor het ontwerpen 

van een systeem voor werk in shiften. Ten eerste mag men de ochtendshift niet te 

vroeg laten beginnen en de avondshift niet te laat laten eindigen. Ten tweede mag 

men de werknemers maximaal vijf tot zeven dagen achter elkaar laten werken en 

moet men er ook in de mate van het mogelijke op letten dat men een werknemer niet 

één dag laat werken tussen zijn vrije dagen in. Dit zou de kwaliteit van zijn 

rustperiode verminderen. Verder moet de pauze die voorzien wordt tussen twee 

shiften voldoende groot zijn, minstens elf uren. Als laatste aanbeveling zegt hij dat 

werk in de weekends best wordt vermeden. Wanneer weekendwerk echter 

onvermijdelijk is, moet dit gecompenseerd worden door middel van tenminste twee 

vrije dagen. 

 

Er kunnen op het vlak van werkuren dus heel wat maatregelen genomen worden om 

de fysieke belasting van oudere werknemers te verlichten. Maar het is van belang dat 

de andere medewerkers hier niet te veel door belast worden. (SERV, 2001) 

 

4.2. Pauzes 

 

Een volgend onderwerp dat gekoppeld kan worden aan het verminderen van de 

fysieke belasting is het invoeren van pauzes. Naast de werkuren zelf zouden ook de 

pauzes moeten aangepast worden aan de leeftijd van de werknemer, want een oudere 

werknemer heeft meer tijd nodig om te herstellen van een inspanning dan een jongere 

werknemer. Hoeveel extra tijd een oudere werknemers dan wel nodig heeft om te 

herstellen hangt af van de belasting van het werk. Hoe groter deze belasting, des te 

meer tijd men nodig heeft om terug op krachten te komen (Ilmarinen, 1999). Dat 

werknemers met het ouder worden meer nood hebben aan herstelmomenten en dat 

dit nog toeneemt naarmate ze zwaarder werk moeten verrichten is ook af te leiden uit 

figuur 7. 

 

Ilmarinen (1999) stelt dat opdat de werknemer goed zou herstellen de pauze best kan 

starten onmiddellijk na een piek belasting of een moment van zeer zwaar werk. De 

oudere werknemers moeten de kans krijgen een pauze in te lassen wanneer zij dit 

nodig achten. Zo zullen deze pauzes er dan voor zorgen dat de werknemers de 

werkbelasting kunnen afstellen op hun belastbaarheid.  
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Daarnaast merkt hij op dat een pauze de fysiek vermoeidheid vermindert en er op 

termijn voor zorgt dat de werknemer minder lijdt onder de fysieke belasting van zijn 

werk. Het herstel van de werknemers begint reeds van bij het begin van de pauze en 

verloop snel en efficiënt. Dit wil zeggen dat gedurende het eerste kwartier van de 

pauze het herstel ongeveer dubbel zo snel en efficiënt verloopt dan tijdens de 

volgende vijftien minuten. Daarom is het ook beter dat de werknemers verschillende 

korte pauzes nemen in plaats van één hele lange, de vele korte pauzes hebben veel 

meer effect dan de ene lange. 

 

Figuur 7: Nood aan herstel naar leeftijd en fysieke belasting van het werk 

 

 

Bron: Ilmarinen J., Ageing workers in the European Union, 1999. 
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4.3. Verlofregeling 

 

Een andere geschikte maatregel die genomen kan worden is het aanpassen van de 

vakanties aan de leeftijd van de werknemer (Ilmarinen, 1999). Bij een 

leeftijdsspecifieke verlofregeling krijgt de werknemer in toenemende mate vrije uren 

of dagen toegekend naarmate hij ouder wordt. Hij mag dan ook zelf kiezen of hij deze 

vrije uren per dag opneemt of in langere periodes. De extra vakantiedagen zouden 

ook kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de nachtdiensten over te slaan wanneer 

het wat moeilijker gaat. Op deze manier krijgt de oudere werknemers weer de kans 

om wat extra te recupereren van het zware werk (Simoens, 1995). 

 

5. Maatregelen gericht op pensioenbeleid 

 

Een goede oplossing voor oudere werknemers zou het invoeren van parttime pensioen 

kunnen zijn (Ilmarinen, 1999). Moderne pensioenregelingen zouden rekening moeten 

houden met het feit dat werknemers er wel eens een tijdje tussenuit willen en daarom 

de mogelijkheid moeten bieden deeltijds met pensioen te gaan. Veel 

pensioenregelingen voldoen echter nog niet aan deze vereiste en heel wat organisaties 

zitten nog in een overgangsfase (Aarendonk, 2003). Een voorstel voor de uitwerking 

van deeltijds pensioen is de werknemer 4 dagen per week te laten werken en hem de 

vijfde en laatste werkdag te laten genieten van zijn pensioen. De oudere werknemers 

kunnen op die manier langer actief blijven in het arbeidsproces en ze blijven 

daarenboven langer interessant voor de markt (Ervaring werkt, 2004)  

 

In Zweden wordt aan de werknemers de kans geboden hun deeltijdpensioen te 

combineren met een deeltijdse baan. De Franse overheid stimuleert deeltijds pensioen 

dan weer door middel van het uitkeren van een bijdrage van 25% aan het salaris van 

een oudere werknemer die nog voor 50% aan het werk is. Daarnaast wordt parttime 

werk fiscaal gestimuleerd door een belastingsvoordeel te geven aan bedrijven die 

parttimers in dienst nemen (Aarendonk, 2003) 
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Volgens Ilmarinen (1999) zouden er ook nieuwe modellen moeten ontwikkeld worden 

die de mogelijkheid bieden om tijdelijk te stoppen met werken. Door middel van deze 

methodes krijgen oudere werknemers de kans te herstellen van hun inspanningen en 

kunnen ze hun eigen capaciteiten versterken.  

 

6. Maatregelen gericht op opleidingen en training 

 

Trainingen en opleidingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en 

oplossen van moeilijkheden waarmee oudere werknemers te maken krijgen. Nochtans 

is er een sterk verband te vinden tussen het volgen van opleidingen en leeftijd. 

Meerbepaald daalt de participatie pijlsnel vanaf 35 jaar (SERV, 2001). De laatste jaren 

neemt de aandacht voor ‘levenslang leren’ dan ook toe. Door dit levenslang leren zijn 

werknemers het gewoon opleidingen te volgen en hebben ze het gemakkelijker om om 

te gaan met veranderingen. Hierdoor kunnen ze zich vlot aanpassen aan nieuwe 

omstandigheden. Voortdurende training kan worden gezien als middel om de 

employabiliteit van de werknemers te ontwikkelen en op peil te houden (Aarendonk, 

2003).  

 

Wanneer er geen opleidingen worden gevolgd kan dit leiden tot carrièreveroudering, 

hierdoor zullen oudere werknemers na verloop van tijd niet meer in staat zijn hun 

werk naar behoren uit te voeren, zo zegt Simoens (1995). Dan bestaat de kans dat dit 

de belasting in fysiek zware jobs alleen maar vergroot (Vermeulen er al., 2004). Het 

belang van opleidingen en trainingen is ook terug te vinden bij taakroulatie of het 

aanpassen en veranderen van taken en functies. Vaak moeten werknemers 

opleidingen of bijscholing gaan volgen om hierin mee te kunnen. 

 

Ontwikkelings- en trainingsprogramma’s zullen er voor zorgen dat oudere werknemers 

vertrouwd raken met de nieuwste technologieën en werkprocessen. Hierdoor zal de 

inzetbaarheid van laaggeschoolde ouderen verbeteren, maar ook voor werknemers die 

fysiek zware arbeid verricht hebben, wat niet langer haalbaar blijkt of voor diegenen 

die om een andere reden van werk willen veranderen zijn deze programma’s zeer 

interessant (Manpower, 2007).  
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Naast dit alles kunnen opleidingen en trainingen ook ingezet worden om ervoor te 

zorgen dat werknemers hun werk op een juiste manier uitoefenen. Door hen een 

goede manier van werken aan te leren zal hun werk minder belasting met zich 

meebrengen. Een voorbeeld van zulke opleidingen zijn cursussen voor hef- en 

tiltechnieken (Aarendonk, 2003). 

 

Belangrijk is hierbij aan te halen dat onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen het 

moeilijker hebben dan jongeren met het verwerken van leerstof en het kunnen volgen 

in de les. Er dienen dus maatregelen getroffen te worden. Ten eerste moeten de 

opleidingen toegankelijk gemaakt worden voor oudere werknemers en moet men alle 

vooroordelen ten opzicht van deze mensen laten vallen. Daarnaast zou men ook 

opleidingen moeten voorzien die specifiek gericht zijn op oudere werknemers 

(Simoens, 1995). Ilmarinen (1999) zegt hierover dat oudere werknemers nood 

hebben aan specifieke leersstrategieën, leeromstandigheden, leermethoden en een 

aangepaste snelheid. Het leren moet afgestemd zijn op hun bekwaamheid en hun 

leervaardigheden en vereisten. Daarenboven moeten leraren gewend zijn aan het 

onderwijzen van oudere werknemers. Leraren moeten hier dan ook voor opgeleid en 

getraind zijn. Oudere werknemers hebben in het algemeen meer moeite met het 

volgen van klassikaal onderwijs. Ze kunnen moeilijk mee wanneer men hen iets 

probeert bij te brengen zonder dit te linken aan een bepaalde context of aan hun 

werksituatie. Dit komt omdat men geen onderwijs meer gewend is, omdat men er niet 

meer voor gemotiveerd is en omdat het niet aansluit op wat men al weet en kan 

(Aarendonk, 2003). 

 

Er zijn verschillende manieren om trainingen en opleidingen aantrekkelijker te maken 

voor oudere werknemers en er voor te zorgen dat ze effectiever en efficiënter zijn. 

Ten eerste is een actieve verwerking van de leerstof uiterst belangrijk. Leren al 

doende wint aan belang, zegt Simoens (1995). De nieuwe kennis en vaardigheden 

moeten direct toegepast kunnen worden. “On the job training” is een essentiële 

voorwaarde voor een succesvolle training voegt Aarendonk (2003) hieraan toe. Een 

werknemer moet echter wel voldoende tijd en ruime krijgen om het geleerde in 

praktijk om te zetten. Leren op de werkplek brengt heel wat voordelen met zich mee. 

Zo is bijvoorbeeld de relatie tussen het geleerde en de werkzaamheden duidelijk en 

hoeven de werknemers ook niet terug naar de schoolbanken. Dit zorgt er voor dat de 

acceptatie door de werknemers vergroot. Daarenboven kan de trainer best nog zoveel 
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mogelijk voorbeelden geven uit de dagelijkse praktijk. 

 

Een tweede manier waarop men trainingen beter kan aanpassen aan de noden van 

oudere werknemers is door er voor te zorgen dat de kennis en de vaardigheden van 

de werknemer als uitgangspunt worden gebruikt voor de training. Ten derde moet de 

training aansluiten bij de waarden, motieven, ervaringen en vaardigheden van de 

werknemers. Bovendien moet het duidelijk zijn voor de werknemers welke 

meerwaarde de training oplevert voor het werk. Verder kan men best de inhoud en de 

vorm van de training vaststellen in overleg met de werknemers en de training zelf 

wordt best interactief gehouden zodat de werknemers de kans hebben een eigen 

inbreng te doen. En wanneer men de werknemers een groter deel van de 

verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling toekent, zal dit ook ten goede komen 

aan de kwaliteit van de opleiding. (Aarendonk, 2003) 

 

Simoens (1995) zegt hierover dat een aangepaste sociale context een belangrijke rol 

speelt. Een vriendelijke en sociale sfeer moet hierin centraal staan. Daarnaast moeten 

de opleidingen gebeuren in een aangepaste logistieke omgeving. Ten slotte haalt hij 

ook een systematische feedback aan als belangrijk element. De werknemers moeten 

directe ondersteuning krijgen van de trainer en de leidinggevenden. Wanneer er een 

fout wordt gemaakt of ze iets verkeerd begrepen hebben, kan hier dan meteen 

worden bijgestuurd. 

 

Ten slotte is het van belang dat er binnen de organisatie een sfeer hangt die het leren 

stimuleert en moeten de leidinggevenden interesse tonen in het succes dat de 

werknemers boeken als gevolg hiervan. Wanneer dit niet het geval is zullen de oudere 

werknemers zich niet geroepen voelen deel te nemen aan trainingen en opleidingen. 

(ILmarinen, 1999) 

 

7. Maatregelen gericht op ergonomie 

 

Het doel van ergonomie is bijdragen aan het oplossen van problemen die ontstaan 

wanneer het werk niet is afgestemd op de capaciteiten en de beperkingen van de 

werknemers. Het richt zich op de omgeving waarin moet worden gewerkt, de wijze 

waarop het werk georganiseerd is, de te verrichten taken, de te leveren inspanningen 
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en de beschikbare hulpmiddelen (FOD, 2005). Ergonomie is vooral gericht op het 

behoud van de fysieke capaciteit van oudere werknemers. Dit houdt ook in dat 

ergonomie wordt gebruikt om oudere werknemers te beschermen tegen 

werkonbekwaamheid die ontstaat door een te hoge fysieke werklast ( Ilmarinen, 1999) 

 

Ergonomie kan opgedeeld worden in drie deelgebieden: fysieke ergonomie, cognitieve 

ergonomie en organisatie-ergonomie. Fysieke ergonomie houdt zich bezig met de 

kenmerken van mensen in relatie tot de fysieke activiteiten die ze verrichten. 

Belangrijke onderwerpen hieromtrent zijn werkhouding, manueel hanteren van lasten, 

repetitieve bewegingen, werkplekgerelateerde spier-, pees- en botaandoeningen, 

werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid. De cognitieve ergonomie richt zich op 

mentale processen van waarneming en verwerking van informatie. Voorbeelden 

hiervan zijn perceptie, geheugen en redeneervermogen. Belangrijke elementen zijn 

ondermeer mentale arbeidsbelasting, besluitvorming en het maken van keuzes en 

werkstress. De organisatie-ergonomie, ten slotte, heeft te maken met het 

optimaliseren van bijvoorbeeld de organisatorische structuren, het organisatiebeleid 

en de processen binnen de organisatie. Een aantal belangrijke elementen hieromtrent 

zijn communicatie, taakontwerp, ontwerp van arbeidstijdregelingen, teamwerk, 

participatief ontwerpen, organisatiecultuur en kwaliteitsmanagement (FOD, 2005). 

Omdat deze eindverhandeling handelt over de fysieke belasting van oudere 

werknemers, richten we ons enkel op de fysieke ergonomie.  

 

Het is van belang dat ergonomie rekening houd met de verschillen tussen werknemers. 

Deze verschillen hebben te maken met fysieke mogelijkheden en beperkingen. De 

ergonoom streeft er dus naar de situatie aan te passen aan de capaciteiten en de 

beperkingen van zoveel mogelijk mensen en probeert hierbij ook rekening te houden 

met individuele kenmerken van elke werknemer (FOD, 2005). 

 

Voor belasting bestaan er nog geen duidelijke normen en grenswaarden. De grenzen 

van belasting en belastbaarheid van de werknemers op fysiek vlak zijn nog vaag. 

Waar men wel reeds zeker van is, is dat er ernstige risico’s bestaan, alleen weet men 

nog niet zo goed vanaf welk niveau er schade optreedt. Al is ergonomie al wel 

opgenomen in de welzijnswet voor werknemers van 4 augustus 1996, waarin het als 

één van de acht welzijnsaspecten wordt beschouwd (FOD, 2005). 
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Er bestaat een richtlijn die zegt dat werkgevers passende maatregelen moeten nemen 

om te voorkomen dat werknemers zware lasten manueel moeten hanteren. Wanneer 

dit echter niet kan worden vermeden, is het nodig dat de mogelijke risico’s worden 

beoordeeld. Er moet hierbij rekening gehouden worden met de kenmerken van de last, 

de kenmerken van de lichamelijke inspanning, de kenmerken van de taak en de 

kenmerken van de arbeidsplaats en van de arbeidsomstandigheden. Op basis van 

deze beoordeling moeten dan maatregelen getroffen worden die er voor zorgen dat 

het manueel hanteren van zware lasten toch zo optimaal mogelijk kan gebeuren. 

Daarnaast is het nodig dat ook de werknemers informatie krijgen over deze 

maatregelen en dat ze ingelicht worden over de manier waarop men lasten moet 

hanteren, de risico’s die ze lopen wanneer ze hun taken technisch verkeerd uitvoeren, 

de risico’s in geval van onvoldoende of onaangepaste kennis en opleidingen en ten 

slotte de risico’s die ze lopen ten gevolge van hun fysieke conditie (FOD, 2005). 

 

Het nemen van ergonomische maatregelen houdt in dat men slechte werkhoudingen 

en het werken met zware lasten elimineert en de werkplek voorziet van voldoende 

licht en goede stoelen (Ilmarinen, 1999). Verder kan men ook gebruik maken van 

ergonomische maatregelen om de achteruitgang in lichaamskracht van de werknemers 

op te vangen door het invoeren van technologische hulpmiddelen (SERV, 2001). 

Daarnaast kunnen ook tilproblemen voorkomen worden door middel van ergonomische 

oplossingen. Men kan dan hulpmiddelen, zoals een takel, inzetten die tillen overbodig 

maken of de tilhoogtes aanpassen aan de lichaamslengte (Peereboom, 1999). Ten 

slotte kan men ook de werkplek van de oudere werknemer zo aanpassen dat deze 

minder of helemaal niet meer moet buigen en kan men de lichtsterkte er aanpassen 

zodat deze niet meer hinderend is voor de oudere werknemer (Simoens, 1995) 

 

8. Maatregelen gericht op fysieke activiteit 

 

Volgens Ilmarinen (1999) helpt een toename van de fysieke activiteit de werknemer te 

beschermen tegen de negatieve invloeden van fysiek zwaar belastende jobs. 

Werknemers in fysiek zwaar belastende jobs moeten de kans krijgen hun fysieke 

functionele capaciteit te trainen. De mate waarin werknemers hier nood aan hebben 

hangt af van de mate waarin de fysieke belasting van hun werk kan gereduceerd 

worden door andere maatregelen bij het ouder worden.  
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Regelmatige en juiste lichaamsbeweging kan de nadelige gevolgen van fysieke 

veroudering zelfs voor een groot deel doen verdwijnen en er voor zorgen dat oudere 

werknemers optimaal kunnen blijven functioneren en langer aan het werk kunnen 

blijven (Aarendonk, 2003). Aarendonk voegt hier nog aan toe dat regelmatige 

lichaamsbeweging ervoor kan zorgen dat de fysieke capaciteit zo goed als 

onveranderd blijft tussen de leeftijd van 45 en 65 jaar. Gebrek aan lichaamsbeweging 

kan er zelfs voor zorgen dat iemand van ongeveer 45 jaar minder fit is dan een 

collega van 65 jaar die wel aan lichaamsbeweging doet.  

 

Fysiek activiteit moet er voor zorgen dat het negatieve effect van fysiek zwaar werk 

op de gezondheid en de capaciteit van de werknemer afgezwakt wordt. Hierdoor zullen 

de werknemers minder nood hebben aan fysiek minder belastende jobs wanneer ze 

ouder worden en wordt hun work ability dus in stand gehouden. (Ilmarinen, 1999) 

 

Werkgevers kunnen fysieke activiteit onder hun werknemers zelf promoten door het 

aanbieden van faciliteiten voor fysieke activiteiten, het subsidiëren van fysieke 

activiteiten of door zelf deel te nemen aan de organisatie ervan. (Ilmarinen, 1999) 

 

9. Maatregelen gericht op de organisatie van het werk 

 

Wanneer de werknemers voldoende autonomie en vrijheid wordt gegeven om te 

bepalen op welke manier en in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren, kunnen 

ze hun arbeid zo indelen dat deze minder belastend wordt voor hen. Zo kan de 

werkgever er bijvoorbeeld voor kiezen de indeling van de volgorde van taakelementen, 

de indeling van pauzes en het bepalen werktempo over te laten aan de werknemers 

zelf (SERV, 2001). Daarnaast moet er ook door de werkgever zelf op gelet worden dat 

het werktempo niet te hoog ligt voor oudere werknemers en dat de werkdruk niet te 

belastend is. Men kan bijvoorbeeld toestaan dat de oudere werknemer het wat 

rustiger aan doet in vergelijking met zijn jongere collega’s. Ook bij deze maatregelen 

moet er natuurlijk op gelet worden dat men de jongere werknemers niet te hard 

belast en dat ze zich niet benadeelt voelen ten opzicht van de oudere werknemers. 

Om wrevel en problemen te voorkomen moeten alle werknemers gelijk behandeld 

worden (Aarendonk, 2003). Verder kan men door de strakke werkschema’s van 
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oudere werknemers te versoepelen en hen tegen een rustiger, aangepast tempo te 

laten werken, er voor zorgen dat oudere werknemers in staat zijn langer te blijven 

werken (Ilmarinen, 1999).  

 

Ten slotte is het ook van belang dat werknemers hun zeg mogen doen en dat ze de 

kans krijgen eventuele problemen aan te halen. Door de werknemers in de mate van 

het mogelijke inspraak te geven in wat er gebeurt op de werkvloer zullen eventuele 

moeilijkheden sneller van de baan zijn (Simoens, 1995). 

 

10. Besluit met betrekking tot maatregelen om oudere 

werknemers in fysiek belastende jobs langer aan het werk te 

houden 

 

Een eerste reeks maatregelen die kunnen toegepast worden om oudere werknemers in 

fysiek belastende jobs aan het werk te houden zijn maatregelen gericht op 

aanpassingen aan het werk. Een eerste actie die ondernomen kan worden is het 

creëren van nieuwe jobs. Hierbij kan men bijvoorbeeld oudere werknemers inzetten 

als coach van zijn jongere collega’s of het administratieve werk herverdelen. Een 

andere maatregel die men kan toepassen is het voorzien van bepaalde functies of 

takenpakketten die specifiek zijn opgesteld voor ouder werknemers. Daarnaast kan 

men ook werk maken van taakverbreding, taakversmalling of taakverrijking. Soms 

kan het ook nodig zijn dat oudere werknemers bepaalde delen van hun taak, die te 

belastend zijn, afgeven aan een medewerker. Daarnaast kan er voor gekozen worden 

dat de oudere werknemer een deel van de verantwoordelijkheden en taken, weliswaar 

minder belastende taken, zal overnemen van een collega of een leidinggevende. 

Vervolgens kan men ook uitzoeken of het werk over meerdere werknemers verdeeld 

kan worden. Verder kan men zorgen voor een afname van monotone en repetitieve 

taken. Een laatste mogelijkheid is het invoeren van duobanen of dubbelplaatsing van 

werknemers. 

 

Een volgende reeks maatregelen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 

inzetbaarheid van oudere werknemers zijn maatregelen gericht op mobiliteit. Er 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen verticale, horizontale en kleine mobiliteit. 

Verticale mobiliteit houdt zowel promotie als demotie in. Bij demotie kan men kiezen 
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voor demotie zonder aanpassing van salaris of demotie met aanpassing van salaris. 

Een ander hieraan gerelateerd onderwerp is taakroulatie. Taakroulatie gaat er voor 

zorgen dat de werknemers regelmatig een andere taak moeten uitvoeren, zware taken 

worden afgewisseld met lichtere en staand werk met zittend. 

 

Ook Maatregelen gericht op de arbeidsomstandigheden zijn nodig om 

werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het arbeidsproces te kunnen 

deelnemen. Voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, moet men er voor 

zorgen dat de werknemers beschikken over degelijk en goed aangepast materiaal en 

dat voldoende materiaal voorhanden is. Daarnaast moet men ook een rustige en 

voldoende ruime werkomgeving voorzien voor oudere werknemers. Verder is ook een 

aangename temperatuur een belangrijke vereiste. De werkgevers moeten er voor 

zorgen dat hun oudere werknemers kunnen werken in een werkruimte die vooral niet 

te warm is en dat de werkruimte niet onderhevig is aan temperatuurschommelingen. 

Ten slotte moet er ook werk gemaakt worden van voldoende toevoer van frisse lucht 

en voldoende en aangepaste verlichting. 

 

Maatregelen gericht op arbeidsvoorwaarden die men kan nemen zijn het 

aanpassen van de werkuren, de pauzes en de verlofregeling. Oudere werknemers 

hebben nood aan aangepaste en flexibele werkuren. Aanpassen van arbeidsuren kan 

men doen door het aantal arbeidsuren van oudere werknemers te verminderen. Het 

toestaan van deeltijdse arbeid is zo een manier om het aantal werkuren te 

verminderen. Naast het verminderen van het aantal werkuren kan men ook nog het 

aantal nachtshiften verminderen of aan werknemers die in ploegen werken de 

mogelijkheid geven hun nachtwerk om te wisselen naar een dagdienst. Daarnaast kan 

men ook best onregelmatige werktijden probeert te vermijden, alsook werk in de 

weekends. Naast de werkuren zelf zouden ook de pauzes moeten aangepast worden 

aan de leeftijd van de werknemer. Een oudere werknemer heeft meer tijd nodig om te 

herstellen van een inspanning dan een jongere werknemer. Ten slotte kan ook het 

aanpassen van de vakanties aan de leeftijd van de werknemers een geschikte 

maatregel zijn. Bij een leeftijdsspecifieke verlofregeling krijgen de werknemer dan 

bijvoorbeeld meer vrije uren of dagen toegekend naarmate ze ouder worden. 
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Een volgende maatregel die kan genomen worden om oudere werknemers langer aan 

het werk te houden is het invoeren van het deeltijds pensioen. Een voorstel voor de 

uitwerking van zo een deeltijds pensioen is de werknemer 4 dagen per week te laten 

werken en hem de vijfde en laatste werkdag te laten genieten van zijn pensioen. Deze 

maatregel kan omschreven worden als een maatregel gericht op pensioenbeleid. 

 

Trainingen en opleidingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en 

oplossen van moeilijkheden waarmee oudere werknemers te maken krijgen. Een 

tekort aan training en opleiding van de werknemers kan er dan ook voor zorgen dat 

de belasting die het werk veroorzaakt voor de werknemers groter wordt. Daarom is 

het van belang dat er maatregelen gericht op opleidingen en trainingen worden 

ondernomen. Er moeten enerzijds meer opleidingen en trainingen worden voorzien, 

maar anderzijds moeten de werknemers ook meer aangezet worden om deel te 

nemen aan deze opleidingen en moeten de leermethoden ook aangepast worden aan 

de noden van de oudere werknemers. 

  

Het nemen van ergonomische maatregelen houdt in dat men slecht werkhoudingen 

en het werken met zware lasten elimineert en de werkplek voorziet van voldoende 

licht en goede stoelen. Verder kan men ook gebruik maken van technologische 

hulpmiddelen om de achteruitgang in lichaamskracht van de werknemers op te 

vangen, de tilhoogtes aanpassen aan de lichaamslengte van de werknemers of 

bijvoorbeeld een takel installeren om tillen overbodig te maken. Ten slotte kan men 

ook de werkplek van de oudere werknemer zo aanpassen dat deze minder of helemaal 

niet meer moet buigen en kan men de lichtsterkte er aanpassen zodat deze niet meer 

hinderend is voor de oudere werknemer. 

 

Verder helpt een toename van de fysieke activiteit de werknemer te beschermen 

tegen de negatieve invloeden van fysiek zwaar belastende jobs. Regelmatige en juiste 

lichaamsbeweging kan de nadelige gevolgen van fysieke veroudering zelfs voor een 

groot deel doen verdwijnen en er voor zorgen dat oudere werknemers optimaal 

kunnen blijven functioneren en langer aan het werk kunnen blijven. Werknemers in 

fysiek zwaar belastende jobs moeten dus de kans krijgen hun fysieke functionele 

capaciteit te trainen daarom is het van belang dat er maatregelen worden getroffen 

die gericht zijn op fysieke activiteit. Maatregelen gericht op fysieke activiteit die 

werkgevers kunnen nemen zijn het aanbieden van faciliteiten voor fysieke activiteiten, 
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het subsidiëren van fysieke activiteiten of het zelf deelnemen aan de organisatie 

fysieke activiteiten. 

 

Ten slotte kan ook het nemen van maatregelen gericht op de organisatie van het 

werk ervoor zorgen dat oudere werknemers in fysiek belastende jobs langer aan het 

werk kunnen blijven. Zo moet men de werknemers voldoende autonomie en vrijheid 

geven om te bepalen op welke manier en in welke volgorde ze hun taken willen 

uitvoeren en moet men er voor zorgen dat het werktempo niet te hoog is en de 

werkdruk niet te belasten. Daarnaast is het ook van belang dat werknemers hun zeg 

mogen doen en dat ze de kans krijgen eventuele problemen aan te halen. Op die 

manier zullen eventuele moeilijkheden sneller van de baan zijn. 
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DEEL 3: PRAKTIJKSTUDIE 

 

Voor mijn praktijkstudie kon ik terecht bij Sodexo, door contacten gelegd via mijn 

promotor. Mijn praktijkstudie is opgebouwd rond een aantal interviews die ik heb 

kunnen afleggen bij de geranten van een vijftiental uitbatingen van Sodexo.  

 

Begonnen wordt met een korte bedrijfsvoorstelling van zowel de groep Sodexo als van 

Sodexo België, om een beeld te krijgen van het bedrijf. Daarna wordt de methodologie 

van de praktijkstudie uit de doeken gedaan en ten slotte worden de verkregen 

resultaten besproken. 

 

Hoofdstuk 1:  Bedrijfsvoorstelling 

 

In dit onderdeel wordt er een korte uitleg geven van Sodexo. Eerst wordt de volledige 

groep Sodexo besproken, daarna komt Sodexo België aan bod. Op deze manier kan er 

een globaal beeld gevormd worden van de situatie binnen Sodexo. 

 

1. De groep Sodexo 

 

De groep Sodexo biedt zijn klanten twee soorten diensten aan. Ten eerste de “Food 

and Facilities Services” en ten tweede de dienstencheques en kaarten. De “Food and 

Facilities Services” bestaan uit Food solutions (o.a. catering, vending automaten) en 

Facilities services. Facilities Services kan je dan nog verder opsplitsen in soft en hard 

facilities. Hun klanten voor deze reeks van diensten zijn ondermeer: bedrijven en 

industrieën, Defensie, senioren, onderwijsinstanties, …  

 

De klanten voor de dienstencheques en kaarten zijn bedrijven en publieke autoriteiten. 

Het belang van de verschillende diensten wordt weergegeven in onderstaande figuur. 
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Bron: www.sodexo.be 

 

 

 

Tussen 2006 en 2007 stelde Sodexo 342 380 mensen tewerk op 28 896 verschillende 

sites in 76 landen (www.Sodexo.be). 

 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

7 

8 9 

 

1. 98% Catering en Diensten  

2. 39% Bedrijven en Administratie 

3. 24% Onderwijs 

4. 18% Gezondheid 

5. 6% Senioren 

6. 6% Levensbasissen 

7. 3% Defensie 

8. 2% Penitentiaire instellingen 

9. 2% Dienstencheques en 

Kaarten 
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2. Sodexo België 

 

Sodexo vestigde zich in België in 1971 met de Catering en Diensten. Daarna nam zij 

ook de NV De Maaltijdcheque over. Beide activiteiten samen zijn goed voor ongeveer 

4.000 jobs in België en een zakencijfer van om en bij de € 300 miljoen.  

 

De missie die Sodexo voor ogen heeft is het verbeteren van de dagelijkse 

levenskwaliteit. Hun waarden kunnen omschreven worden als zin voor dienstverlening, 

teamspirit en streven naar vooruitgang. Sodexo België neemt sinds drie jaar deel aan 

het STOP Hunger programma van de Groep Sodexo, het ondertekende het Charter 

voor Diversiteit, kreeg het label “Gelijkheid en diversiteit” van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg  in maart 2007 en is lid van Business & 

Society. 

 

Sodexo zet zich in om zijn werknemers te stimuleren zodat zij meer voldoening halen 

uit hun werk. Ze proberen hun werknemers een sterke ‘sociale lift’ te bieden en 

diversiteit onder het personeel te respecteren en te bevorderen (www.sodexo.be). 
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Hoofdstuk 2:  Methodologie 

 

Het doel van dit onderzoek is het vergaren van informatie over welke problemen er 

bestaan in de uitbatingen van Sodexo in verband met de fysieke belasting van oudere 

werknemers, welke maatregelen men nu reeds neemt om deze problemen tegen te 

gaan binnen Sodexo en wat men er in de toekomst eventueel nog meer zou kunnen 

doen. 

 

Voor het voeren van het onderzoek kon er gekozen worden voor interviews, 

vragenlijsten of focusgroepen. Op aanraden van mijn promotor Professor Martens, heb 

ik er voor gekozen individuele interviews af te nemen van een aantal geranten van de 

uitbatingen van Sodexo. Een individueel interview heeft als voordeel dat het overal 

kan plaatsvinden. Dit was handig voor de uitbaters omdat zij zich niet hoefden te 

verplaatsen. De interviews konden gemakkelijk in de verschillende uitbatingen zelf 

worden afgenomen. Tijdens de individuele interviews konden de uitbaters ongeremd 

hun mening uiten zonder beïnvloed te worden door de mening van anderen. En door 

het rechtstreekse contact met de uitbaters kon er in detail getreden worden om zo de 

nodige informatie te verkrijgen. Deze manier van werken neemt echter wel meer tijd 

in beslag dan de vragenlijsten of focusgroepen. Het organiseren van focusgroepen zou 

als voordeel gehad hebben dat al de te ondervragen uitbaters verzamelden op één 

plaats en de nodige informatie op die manier sneller ter beschikking zou zijn. Het zou 

echter een tijdrovende en moeilijke opdracht geweest zijn te zoeken naar een tijdstip 

waarop alle uitbaters op eenzelfde plaats aanwezig konden zijn. Het opsturen van 

vragenlijsten naar de uitbaters, ten slotte, zou een eenvoudige opdracht geweest zijn, 

maar één die waarschijnlijk niet het gewenste resultaat opleverde. De uitbaters 

hadden dan wel de mogelijkheid om de vragenlijst op een zelfgekozen tijdstip in te 

vullen, maar veelal is de respons van zo een onderzoek vrij laag en ook de begeleiding 

van de uitbaters zou niet mogelijk geweest zijn. 

 

Mijn onderzoek bestaat dus uit het afnemen van interviews. In het totaal zijn er 15 

interviews afgenomen bij geranten van uitbatingen van Sodexo. De lijst met de te 

bezoeken uitbatingen werd samengesteld door meneer Van Der Meersche, 

preventieadviseur bij Sodexo. Deze lijst is terug te vinden in bijlage 1. Hij selecteerde 
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15 van elkaar verschillende uitbatingen opdat er een representatief beeld zou kunnen 

gevormd worden voor de uitbatingen van Sodexo België. Voor de samenstelling van 

de lijst zorgde hij er ten eerste voor dat hij zowel grote als kleine uitbatingen uitkoos. 

Daarnaast werden er zoveel mogelijk uitbatingen geselecteerd die gevestigd zijn in 

Limburg en Vlaams Brabant. Maar om uiteindelijk een representatief beeld te 

verkrijgen werden er ook uitbatingen, gelegen in de provincie Antwerpen en eentje in 

West-vlaanderen aan de lijst toegevoegd. Ten slotte was het van belang dat de drie 

categorieën waarin de uitbatingen van Sodexo kunnen worden ingedeeld, ongeveer 

gelijk vertegenwoordigd waren. Deze drie categorieën zijn: bedrijven, gezondheid en 

scholen.  

 

De geranten van de geselecteerde uitbatingen werden hierover ingelicht door middel 

van een e-mail, verzonden door meneer Van Der Meersche, en kregen via diezelfde e-

mail ook reeds een beetje meer uitleg over het onderzoek.  Deze e-mail vindt u terug 

in bijlage 2. Daarna nam ik telefonisch contact met hen op om hen de nodige 

bijkomende informatie te verschaffen en om een tijdstip af te spreken waarop het 

interview zou kunnen plaatshebben. De 15 gecontacteerde geranten stemden meteen 

in om mee te werken aan het onderzoek en waren erg hulpvaardig, waardoor het 

bepalen van een gepast tijdstip zeer vlot verliep en het interviewen zeer snel van start 

kon gaan. 

 

Elk interview bestaat uit een reeks open vragen en een drietal vragenlijsten. De 

volledige leidraad van de interviews kan u terugvinden in bijlage 3. Bij het invullen 

van de vragenlijsten moesten de uitbaters voor een reeks topics het antwoord 

aanduiden dat voor hun uitbating het meest van toepassing is. De open vragen en de 

vragenlijsten zijn opgesteld aan de hand van de onderzoeksvragen, informatie uit de 

literatuurstudie en verslagen over bezoeken aan uitbatingen, gesprekken met 

sleutelfiguren en focusgroepen die plaatsvonden tussen augustus en september 2007, 

opgemaakt door professor Martens en haar onderzoeksmedewerkers naar aanleiding 

van een lopend onderzoek bij Sodexo.  

 

De interviews werden individueel afgenomen van de geranten van de uitbatingen en 

vonden plaats in de uitbatingen zelf. De interviews werden afgenomen in de periode 

van 9 april tot 24 april. Het afnemen van een interview duurde meestal ongeveer een 

uur. Al moet hierbij wel opgemerkt worden dat enkele interviews hiervan afweken. Zo 
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duurde het langste interview, vanwege het enthousiasme en de uitgebreide uitleg van 

de gerant, ongeveer 3 uur. Het kortste interview daarentegen duurde ongeveer 45 

minuten. Bij het afnemen van deze interviews heb ik kunnen rekenen op een zeer 

goede medewerking van de geranten. Zij vertelde mij graag hun verhaal en waren 

zeer vlot in de omgang, wat er voor zorgde dat dit voor mij een zeer aangename 

ervaring was.  

 

De interviews werden opgenomen en er werden notities van gemaakt. De notities 

werden uitgetypt in de vorm van een verslag per interview, hierbij dienden de 

opnames als een welkom geheugensteuntje. De verslagen dienden dan weer als basis 

voor verdere verwerking. De informatie werd ingedeeld in verschillende categorieën. 

Deze categorieën waren: de voor-en nadelen van het werken met oudere werknemers, 

de voor- en nadelen van het aan het werk houden van elke werknemer tot zijn 65ste, 

de problemen waar men in de verschillende uitbatingen mee te maken krijgt, de 

maatregelen die nu reeds zijn genomen om deze problemen tegen te gaan, de 

maatregelen die in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen vormen, de 

maatregelen die men echt niet zien zitten en de prioriteiten van de uitbaters in 

verband met de te nemen maatregelen. Voor de indeling van de verschillende 

problemen en maatregelen werd dezelfde indeling als in de literatuurstudie 

aangehouden.  

 

De informatie die we hebben kunnen verzamelen uit de verschillende interviews en de 

analyse ervan zal, samen met de informatie uit de literatuurstudie, tot conclusies en 

adviezen leiden voor Sodexo. 
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Hoofdstuk 3:  Resultaten 

 

In dit onderdeel wordt van start gegaan met het bespreken van informatie uit 

werkverslagen van Professor Martens en haar onderzoeksmedewerkers naar 

aanleiding van een lopend onderzoek binnen Sodexo. Informatie die van pas kan 

komen voor het eigen onderzoek wordt hieruit geselecteerd. Vervolgens worden de 

resultaten uit het eigen onderzoek besproken. 

 

1. Resultaten uit het onderzoek van professor Martens en haar 

twee onderzoeksmedewerkers 

 

In het totaal werken er 120000 mensen in de horecasector. Van deze 120000 werken 

er 8000 in de deelsector ‘grote catering’, dit is de deelsector waartoe Sodexo behoort. 

Binnen dit segment van ‘grote catering’, wordt 50 % door Sodexo ingevuld. Bij Sodexo 

zijn ongeveer 300 werknemers 55-plussers. 

 

De situatie binnen Sodexo is eerder complex vanwege de soms tegenstrijdige 

belangen van de verschillende partijen. Ten eerste is er de klant, in deze situatie zijn 

dat de eigenaars van de verschillende vestigingsplaatsen van de uitbatingen. Zij willen 

het eetgebeuren outsourcen en er liefst niet te veel in investeren. Een tweede partij is 

Sodexo zelf. Zij is voor ergonomische maatregelen voor haar personeel afhankelijk 

van de klanten, de eigenaars van de keukens. Daarbij komt nog dat Sodexo een 

gedecentraliseerd bedrijf is en dat elke vestiging of uitbating verschillend is en dus 

ook verschillend moet aangepakt worden. Een derde en laatste partij is de vakbond. 

Zij vindt dat wat Sodexo toestaat in één vestiging, in elke vestiging moet gebeuren. 

Dit verhoogt de complexiteit en kan soms remmend werken op de acties die Sodexo 

wil ondernemen. Vooraleer Sodexo een initiatief kan nemen moeten ze onderhandelen 

met de vakbond. 

 

Sodexo heeft meegewerkt aan het ESF-project “Diversiteit op de rails”. Dit project 

werd binnen Sodexo geleid door professor Hilda Martens, samen met twee ESF-

onderzoeksmedewerkers: Marie De Keukelaere en Germaine Drieskens, in de periode 
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tussen augustus en december 2007. Voor het deel van dit project dat betrekking heeft 

op oudere werknemers en dus aansluit bij het onderwerp van deze eindverhandeling, 

hebben professor Martens en haar team besprekingen gevoerd met de HR-managers 

van Sodexo, zijn ze op bezoek geweest in drie uitbatingen en hebben ze focusgroepen 

gehouden. Deze focusgroepen bestonden uit een gemengde groep van werknemers, 

maar met een licht overgewicht in het aantal oudere deelnemers. Het werken met de 

focusgroepen heeft plaatsgevonden in november 2007. Voor het bepalen van de 

uitbatingen die men zou bezoeken was het van belang dat men koos voor 

representatieve uitbatingen. Binnen Sodexo werkt men met drie segmenten: het 

segment “bedrijven en ondernemingen”, het segment “gezondheid”, waartoe de 

ziekenhuizen en de rusthuizen behoren en het segment “Scholen”. Om een juiste 

weergave van de feiten te kunnen garanderen heeft men uit elk van deze drie 

segmenten een representatieve uitbating gekozen, die men dan in september 2007 is 

gaan bezoeken. 

 

Via dit onderzoek is heel wat informatie verzameld die kan gebruikt worden in deze 

eindverhandeling. Daarom wordt deze informatie hieronder verder besproken. Daarbij 

zal ik een onderscheid maken tussen de resultaten die voortkomen uit de 

besprekingen met de HR-managers, de resultaten uit de bezoeken aan de 

representatieve uitbatingen en de resultaten die men heeft kunnen verzamelen tijdens 

de focusgroepen van werknemers. Ik zal dan ook telkens een overzicht geven van de 

aangehaalde problemen en eventuele oplossingen. Ten slotte zal ik deze informatie 

overzichtelijk samenvatten in een besluit. 

 

1.1. Resultaten uit besprekingen met de HR-managers 

1.1.1.  Problemen 

 

Astrid Montens, die bij Sodexo instaat voor de sociale relaties, benadrukt in een 

vergadering die gevoerd werd in oktober, dat de werknemers van Sodexo werken in 

de uitbatingen van de klant. Hierdoor moeten ze dus ook werken met de infrastructuur 

die de klant hen ter beschikking stelt. Dit vormt vaak een grote moeilijkheid. Soms 

gebeurt het wel dat Sodexo voorstelt om, in samenwerking met de klant, 

aanpassingen door te voeren, maar de investering moet door de klant gedaan worden. 
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Sodexo is zich bewust van het belang van goede werkomstandigheden en 

ergonomische toepassingen in de uitbatingen. Daarom wint men ook advies in van een 

extern specialist ergonoom. Sodexo benadrukt dat het initiatieven wil nemen, die zo 

veel mogelijk gelden voor elke uitbating en dat de correcte behandeling van iedere 

werknemer voor hen een uitgangspunt is.  

 

In de vergadering betreffende de voorbereidingen voor de focusgroepen van oudere 

werknemers merkte Professor Martens op dat er geen speciale ‘oudere categorie’ 

werknemers met duidelijke voordelen mocht gecreëerd worden. Het is van belang dat 

er gewerkt wordt aan een werkomgeving die optimaal is voor zowel de oudere als de 

jongere werknemers. Binnen Sodexo is het echter niet vanzelfsprekend lichter of 

gemakkelijker werk te voorzien voor de groter wordende groep oudere werknemers. 

Het is geen gemakkelijke taak het werk van oudere werknemers aan te passen. Wel is 

het duidelijk dat het heroriënteren van de jobinhoud van een werknemer met fysische 

klachten gemakkelijker op te vangen is in grote uitbatingen dan in kleinere. Een 

mogelijke, eventueel te onderzoeken oplossing zou kunnen zijn dat men zoekt naar en 

samenwerkt met andere diensten en organisaties die de typische capaciteiten van 

oudere werknemers nodig hebben en waar het werk fysiek minder belastend is. De 

werknemers zouden dan eventueel kunnen ondersteund worden voor de overgang 

vanuit Sodexo. 

 

1.1.2. Oplossingen 

 

Tijdens de verschillende vergaderingen worden een aantal ideeën geopperd en 

bedenkingen gemaakt voor de toekomst. Een eerste reeks acties die men kan 

ondernemen is het treffen van kleine maatregelen. Zo kan men bijvoorbeeld 

perspectiefgesprekken houden waarin vragen over de toekomst van de werknemer 

besproken worden of meer verlofdagen toekennen vanaf een bepaalde leeftijd 

(bijvoorbeeld 50-55 jaar). Men vindt het belangrijk dat de werknemers betrokken 

worden bij de genomen maatregelen omdat dat ervoor zal zorgen dat er met hun 

wensen en behoeften rekening gehouden wordt en het zal ervaren worden als 

erkenning en waardering van de medewerkers door de organisatie. Ten tweede wil 

men in verband met de opleidingen voor werknemers de mogelijkheid creëren om 

rechtstreekse communicatie aan te gaan met de dienst opleiding. Zo krijgen de 
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werknemers zelf de kans opleidingen aan te vragen wanneer ze dit nodig achten en 

kunnen ze ook steeds ergens terecht met hun vragen hieromtrent. Ten derde wil men 

samenwerken met externe bedrijven zoals bijvoorbeeld VDAB. Zo kan men voor de 

werknemers mogelijkheden zoeken om over te stappen naar een andere functie. Voor 

die andere functie kunnen dan eventueel ook opleidingsnoden en –mogelijkheden 

besproken worden en daar kan men dan pro-actief op inspelen. Hierbij is het wel van 

belang te benadrukken dat het gaat over het informeren van de werknemer over 

mogelijkheden zonder verplichting en zonder hem resultaten te garanderen. Een 

volgende actie die Sodexo kan ondernemen is het geven van één dag verlof extra 

vanaf 55 jaar. Deze dag zou de werknemer die in aanmerking komt dan mogen 

opnemen in één keer of op 2 halve dagen. Daarnaast wordt ook nog gedacht aan een 

loonsverhoging vanaf 62 jaar. Het zou hier dan gaan over het toekennen van enkele 

euro’s extra per dag. Waardering en erkenning worden zowel door Sodexo zelf als 

door de werknemers als zeer belangrijk bevonden. Daarom wil men aan deze 

onderwerpen meer aandacht besteden en ze een nog duidelijkere plaats geven in de 

chef-gerantenopleiding en in de toekomst misschien nog meer aandacht besteden aan 

het uitdelen van ‘schouderklopjes’.  

 

1.2. Resultaten uit bezoeken aan representatieve uitbatingen 

 

Uit de bezoeken van de onderzoeksploeg van de universiteit van Hasselt aan de drie 

representatieve uitbatingen zijn een aantal problemen en maatregelen om deze 

problemen aan te pakken naar voor gekomen. De problemen zijn zowel werk- als 

persoonsgebonden. De werkgebonden factoren hebben voornamelijk te maken met te 

zware fysieke inspanningen die de job van de werknemers eist, met belastende 

werkomstandigheden en met belastende arbeidsvoorwaarden. De persoonsgebonden 

factoren die tijdens deze bezoeken aan bod kwamen hebben betrekking op de 

lichamelijke conditie van de werknemers en dan vooral lichamelijke klachten. Er wordt 

echter wel heel wat aandacht besteed aan deze problemen en aan het welzijn van de 

werknemers. Sodexo en ook de uitbatingen zelf zoeken, in de mate van het mogelijke, 

naar oplossingen voor de fysische problemen die zich voordoen. Deze oplossingen zijn 

vooral gericht op ergonomische aanpassingen, maar ook maatregelen gericht op 

mobiliteit en op opleidingen en training komen aan bod.  
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1.2.1. Problemen 

 

De werknemers krijgen bij het uitvoeren van hun taken te maken met fysiek zwaar 

belastende elementen. Zo is het openen van de zware deuren van koelruimtes, het 

verplaatsen van zware karren en voedselcontainers, het werken in de losruimtes van 

de goederen en in de afwasruimtes erg belastend. Maar ook het in- en uitladen van de 

wagens waarmee vanuit sommige uitbatingen het eten wordt vervoerd vergt veel van 

de werknemers.  

 

In verband met de werkomstandigheden werd er opgemerkt dat de afstand tussen 

de keuken en het restaurant in sommige gevallen te groot is en dat het eten van ver 

aangevoerd moet worden. Werknemers krijgen dan ook te maken met tijdsdruk die de 

verplaatsingen met zich meebrengen. Daarnaast moeten werknemers werken binnen 

een bepaald tijdsbestek, dit brengt de nodige stress met zich mee. Dit zorgt er ook 

voor dat de werknemers heel weinig regelruimte hebben. Een laatste opmerking was 

dat de werknemers in de afwasruimtes te maken krijgen met veel lawaai, ook dit 

betekent een grote belasting. 

 

De laatste werkgebonden factor die aangehaald werd, de arbeidsvoorwaarden, ging 

over de belastende werkuren. Zo moeten sommige werknemers bijvoorbeeld starten 

met werken om 6 uur ’s morgens of moeten ze weekendwerk uitvoeren. De werkuren 

kunnen dus een belastende factor vormen voor oudere werknemers.  

 

Als lichamelijke klachten worden voornamelijk klachten over rug- en 

schouderpijnen gemeld. 
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1.2.2. Oplossingen 

 

Sodexo heeft in samenwerking met de uitbatingen reeds maatregelen ingevoerd. De 

nadruk ligt hierbij op ergonomische oplossingen. Zo heeft men de rolwagentjes in 

de afwasruimtes in sommige uitbatingen aangepast. Daarnaast gaat men in de 

toekomst de hoogtes van de bedientafels verbeteren, de reikwijdte voor het aangeven 

van de zware borden van de klant herbekijken en de stoelen van de kassiers 

aanpassen. 

 

Een tweede reeks van maatregelen heeft betrekking op mobiliteit en meerbepaald 

het doorvoeren van verschuivingen binnen het personeelsbestand. In sommige 

uitbatingen waar een groot aantal werknemers tewerkgesteld is, is het, zoals 

hierboven reeds vermeld, soms wel mogelijk om binnen het personeelsbestand 

verschuivingen door te voeren. Zo kan er toch voor een oplossing gezorgd worden 

voor werknemers die te maken krijgen met fysieke problemen. In andere uitbatingen 

is het vanwege het geringe personeelsaantal dan weer niet mogelijk. Voor oudere 

werknemers met klachten die gerelateerd kunnen worden aan het fysiek belastende 

beroep, is er dan niet meteen een pasklare oplossing om hen te ontlasten. Toch is er 

in sommige uitbatingen plaats voor afwisseling tussen de taken die werknemers 

moeten uitvoeren. Zo kan men bijvoorbeeld het rechtstaand bedienen van klanten 

afwisselen met werk aan de kassa. 

 

Een laatste maatregel is het aanbieden van opleidingen en training aan de 

werknemers en het organiseren van interne doorstroommogelijkheden.  

 

Ten slotte wordt er nog opgemerkt dat door de inhoud van veel functies op de 

werkvloer het om een grote groep laaggeschoolden gaat bij Sodexo. Zij kunnen dus 

zonder diploma aan de slag. Toch wordt gekeken naar mogelijkheden om deze 

personen te laten opklimmen. Sodexo behandelt haar werknemers met respect. Alles 

is bespreekbaar, maar daartegenover verlangt zij van haar mensen ook wel een 

soepele opstelling. 
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1.3. Resultaten uit focusgroepen van werknemers 

 

Tijdens een vergadering op het einde van augustus 2007 werd er, op aanraden van 

Professor Martens, voor gekozen om tijdens het onderzoek te werken met 

focusgroepen en niet met een schriftelijke vragenlijst zoals de verantwoordelijke van 

Sodexo oorspronkelijk gedacht hadden. De voor- en nadelen van beide werkwijzen 

werden reeds eerder besproken in het deel methodologie. De reden van het werken 

met focusgroepen was dat er met deze manier van werken heel wat informatie 

tegelijkertijd kon ingewonnen worden. Op die manier kwam men te weten wat de 

belemmerende en bevorderende factoren waren, verkreeg men adviezen en kwam 

men ook te weten welk belang de werknemers er aan hechtten. Dankzij het werken 

met focusgroepen kregen alle werknemers de kans hun zeg te doen, kon er onderling 

gediscussieerd worden. Zo kwam men dus te weten wat er echt onder de werknemers 

leeft, wat voor hen echt belangrijk is en hoe zij zich de oplossing van verschillende 

problemen voorstellen. De deelnemers kregen eerst een aantal stellingen voorgelegd, 

als opwarmer voor het gesprek, daarna werd hen gevraagd een aantal vragen te 

beantwoorden. De eerste vraag die aan de deelnemers gesteld werd was: “Wat maakt 

dat je met plezier werkt?”. Vervolgens werd hen gevraagd wat hen tegenhoudt om 

met plezier te werken. De derde vraag ging over wat Sodexo kan doen om de 

werknemers te helpen tot het einde van hun loopbaan gemotiveerd en productief te 

werken. Tenslotte werd aan de deelnemers ook nog gevraagd wat ze zelf kunnen doen 

om er voor te zorgen dat ze met plezier productief aan het werk blijven en hoe 

volgens hen een loopbaan bij Sodexo er moet uitzien. De werknemers hadden heel 

veel ideeën over de manier waarop problemen kunnen worden aangepakt. Uit de 

verslaggeving hierover behandel ik hieronder enkel wat betrekking heeft op de fysieke 

belasting van de werknemers. De werkgebonden problemen die zij aanhaalden hadden 

ook nu weer te maken met de fysieke vereisten van de job, de werkomstandigheden 

en de arbeidsvoorwaarden. De persoonsgebonden problemen hadden betrekking op 

hun lichamelijke conditie en hun motivatie en arbeidstevredenheid. De oplossingen die 

de werknemers aanhaalden waren zeer uiteenlopend en hadden betrekking op 

aanpassingen in het werk, mobiliteit, arbeidsvoorwaarden, opleidingen en training, 

ergonomie en de organisatie van het werk. 
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1.3.1. Problemen 

 

Een eerste probleem dat de werknemers aanhaalden was dat de fysieke belasting 

van de functie erg zwaar is, vooral voor 60-plussers. 

 

De werkomstandigheden, zo vertelden ze, zouden na verloop van tijd gaan 

doorwegen en ze vinden het onmogelijk om bijvoorbeeld in de frigo’s te blijven werken 

tot na hun zestigste. De koude waarmee ze te maken krijgen is een zeer belastende 

factor. 

 

Ook de werknemers vinden de vroege start van de werkdagen en het late doorwerken 

een probleem. Een ander belastend element dat we tot de arbeidsvoorwaarden 

kunnen rekenen is het werken in verschillende posten. Hier zouden de werknemers op 

oudere leeftijd graag verandering in zien.  

 

In verband met de lichamelijke conditie, zeggen de werknemers last te hebben van 

rug- en dijproblemen. Ze zien het niet zitten dit fysiek zwaar belastende werk tot hun 

vijfenzestigste te blijven doen. 

 

Ten slotte vermelden de werknemers nog dat ze met het ouder worden minder goed 

overweg kunnen met stress en werkdruk en dat dit zowel mentaal als fysisch 

uitputtende is. Dit zou een negatief effect hebben op hun motivatie en 

arbeidstevredenheid.  

 

1.3.2. Oplossingen 

 

De maatregelen gericht op aanpassingen in het werk die de werknemers 

voorstellen zijn onder andere lichter werk en geen acht uren achter elkaar hetzelfde 

werk moeten uitvoeren, maar werk met afwisseling. Variatie in het werk maakt niet 

alleen dat het werk lichter wordt, de verschillende taken zorgen er ook nog eens voor 

dat het werk aangenamer wordt. Ze zijn van mening dat het werk aangepast moet 

worden aan de individuele situatie van de verschillende werknemers, rekening 

houdend met de gezondheid, de leeftijd, de competenties,… Indien oudere dames 

bijvoorbeeld één uur per dag aan de kassa kunnen zitten, zouden ze zich al geholpen 
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voelen, zo zeggen ze. Daarnaast halen ze ook de mogelijkheid aan een 

beurtrolsysteem of roulatiesysteem in te voeren. Men zou dan bijvoorbeeld lichte en 

zware taken bij de afwas kunnen afwisselen. Een aantal werknemers merken hierbij 

op dat zo een rotatie in hun uitbating al verplicht is.  Ten slotte zou men er ook voor 

kunnen zorgen dat een oudere werknemer aan de slag kan als coach om aan jongeren 

bepaalde taken aan te leren of kan ingezet worden om opleidingen en trainingen te 

geven. 

 

Verder wensen de werknemers loopbaanverandering of herscholing om gelijkaardige 

jobs te kunnen vervullen en dat er dus aandacht besteed moet worden aan mobiliteit. 

Hierbij wordt wel opgemerkt dat het dan niet persé hoeft te gaan om promotie, ook 

horizontale verplaatsingen vinden ze in orde. Soms is promotie of doorgroeien voor 

werknemers zelfs niet mogelijk vanwege bijvoorbeeld de persoonlijke situatie. 

 

Een derde reeks van oplossingen valt onder maatregelen gericht op 

arbeidsvoorwaarden. Sodexo zou volgens de ondervraagde werknemers 

arbeidsduurvermindering kunnen doorvoeren vanaf een bepaalde leeftijd of een 

geldelijke bonus kunnen geven die gelinkt is aan de leeftijd, bijvoorbeeld vanaf 50 jaar. 

Deze financiële bonus, die dan niet beïnvloed wordt door de prestaties, zou de oudere 

werknemers kunnen motiveren om te blijven werken. Verder komt ook het beschikken 

over de mogelijkheid om de uurregeling zelf te kunnen kiezen aan bod. Velen werken 

met een flexibel uurrooster, maar vanaf een bepaalde leeftijd zouden de werknemers 

de kans moeten krijgen om volgens vaste uren te komen werken. Doordat de 

werknemers dan niet meer te maken krijgen met het werken in verschillende posten 

of ze niet meer op extreem vroege uren moeten beginnen met werken en ook niet 

meer zeer laat moeten doorwerken, is dit minder belastend voor hen. Ook wordt de 

mogelijkheid aangehaald het uurrooster aan te passen aan de omstandigheden, door 

de oudere werknemer bijvoorbeeld een half uurtje vroeger te laten stoppen. Een 

andere mogelijkheid die wordt aangehaald is het invoeren van het cafetariasysteem. 

Hierbij ontstaat er een ruil tussen de organisatie en de werkgever. De werknemers 

hebben dan de mogelijkheid zelf hun verlofperiodes te organiseren. Zo kunnen ze hun 

verlof plannen voor periodes waarin ze meer nood hebben aan vakantiedagen. Ten 

slotte vinden ze ook het invoeren van arbeidsduurvermindering een aanvaardbare 

oplossing 
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In verband met het geven van opleidingen en trainingen laten de werknemers 

weten dat ze dit belangrijk vinden. Ze willen dat hun werkgever hen de kans geeft op 

cursus te gaan of dat ze de mogelijkheid krijgen zich te herscholen, maar belangrijk is 

dan wel dat deze opleidingen aangeboden worden tijdens de werkuren. 

 

Een andere factor waar de werknemers bij Sodexo veel belang aan hechten is het 

beschikken over geschikt en degelijk materiaal en dat er rekening wordt gehouden 

met de ergonomie. Wanneer dit niet het geval is kan dit hun werk alleen maar 

belastender maken en dat komt hun motivatie zeker niet ten goede. 

 

Een zesde en laatste reeks van maatregelen heeft te maken met de organisatie van 

het werk. De werknemers vinden het belangrijk dat ze vrijheid krijgen om in de mate 

van het mogelijke zelf te bepalen hoe ze hun taken willen uitvoeren. In verband met 

het einde van de loopbaan zeggen de deelnemers dat een loopbaan bij Sodexo zou 

moeten kunnen stoppen op achtenvijftig jaar. Of een werknemer langer wil blijven 

werken hangt in grote mate af van het feit of hij er nog zin in heeft en van zijn 

gezondheid. Ze zijn dus van mening dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen te 

stoppen met werken wanneer men dat zelf wil. Daarnaast hechten ze er ook veel 

belang aan dat er naar hen geluisterd wordt en rekening gehouden wordt met hen, om 

dan uiteindelijk zo tot een oplossing te komen die haalbaar is. Ten slotte wordt 

aangehaald dat de werknemers het erg op prijs stellen wanneer het werk dat ze 

verrichten gewaardeerd wordt en ze erkenning krijgen voor hun werk en dat het 

belangrijk is dat de leidinggevenden zich kunnen inleven in en een goed zicht hebben 

op de situatie van de werknemers. 
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Een laatste reeks voorstellen van de deelnemers aan de focusgroepen is dat niet 

alleen Sodexo, maar ook zij zelf er een beetje voor kunnen zorgen dat ze productief  

en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Zo zeggen ze dat ze zichzelf flexibel 

moeten opstellen, moeten openstaan voor de dagelijkse activiteiten en nieuwigheden 

en zelf op zoek moeten gaan naar manieren om zich bij te scholen. Verder vinden ze 

openheid en communicatie zeer belangrijke factoren en ook eerlijkheid ten opzichte 

van zichzelf en ten opzicht van de leidinggevende dragen ze hoog in het vaandel. 

Hierdoor komen problemen ter sprake en krijgen de werknemers de kans om samen 

met hun werkgever tot een consensus te komen. Ten slotte vinden ze dat het houden 

van evaluaties hen kan motiveren om er zelf voor te zorgen dat ze productief aan het 

werk kunnen blijven.  

 

1.4. Besluit 

 

We kunnen dus besluiten dat Sodexo met een aantal problemen te maken krijgt, 

waarvoor er enerzijds al een aantal maatregelen zijn getroffen om deze tegen te gaan 

en anderzijds nog heel wat goede ideeën circuleren binnen Sodexo om er in de 

toekomst nog beter op in te kunnen spelen.  

 

Een eerste groot probleem is dat Sodexo voor het invoeren van veranderingen en het 

treffen van maatregelen afhankelijk is van de eigenaars van de keukens in de 

uitbatingen. Een tweede probleem ontstaat doordat het een gedecentraliseerd bedrijf 

is en dat elke vestiging of uitbating verschillend is en dus ook verschillend moet 

aangepakt worden. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat de verschillende 

vestigingen gelijk behandeld moeten worden en dat er niemand benadeeld wordt. Hier 

houdt de vakbond nadrukkelijk een oogje in het zeil. Een derde en laatste en ook het 

grootste probleem voor de oudere werknemers is de fysieke belasting die de taken 

met zich meebrengen. Deze problemen zijn zowel werkgebonden als 

persoonsgebonden en hebben vooral betrekking op de zware fysieke vereisten van de 

job, de belastende werkomstandigheden, de belastende arbeidsomstandigheden, de 

lichamelijke conditie van de werknemers en de motivatie en arbeidstevredenheid. 
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De maatregelen die Sodexo reeds heeft uitgevoerd zijn het aanpassen van de 

rolwagentjes in de afwasruimtes, het doorvoeren van verschuivingen in het 

personeelsbestand en het toepassen van roulatie. Daarnaast is er nog een overvloed 

aan goede maatregelen die de situatie in de toekomst zeker nog kunnen verbeteren 

en die hier en daar ook reeds toegepast worden. Deze maatregelen zijn zowel gericht 

op het aanpassen van de functies, mobiliteit en het aanpassen van 

arbeidsvoorwaarden als op het organiseren van opleidingen en training, het 

bevorderen van de fysieke activiteit van de werknemers en het toepassen van 

ergonomische oplossingen. 

 

2. Resultaten uit eigen interviews 

 

De gesprekken met de geranten van de uitbatingen, die plaatsvonden in april 2008, 

zijn opgebouwd rond een aantal open vragen en drie vragenlijsten. In het begin van 

deze eindverhandeling is een opsomming gegeven van de negatieve stereotypen en 

vooroordelen en de positieve stereotypen en ideeën die er bestaan rond oudere 

werknemers. De eerste vragen van het interview waren hier dan ook op gebaseerd. Bij 

de uitbaters werd in de vorm van open vragen gepolst naar wat volgens hen de voor- 

en nadelen zijn van het werken met oudere werknemers en welke voor- en nadelen er 

verbonden zijn aan het aan het werk houden van alle werknemers tot de leeftijd van 

65 jaar1. Daarnaast kregen de uitbaters nog een aantal open vragen voorgelegd over 

de problemen waarmee de werknemers te maken krijgen in verband met fysieke 

belasting, de maatregelen die reeds genomen zijn, eventuele goede maatregelen voor 

de toekomst en de prioriteiten die zij hebben met betrekking tot bepaalde 

maatregelen. Bij deze vragen konden de geranten hun vrije mening geven en werden 

ze niet gestuurd of beïnvloed door een vragenlijst. Op die manier kon er een beeld 

gevormd worden van de antwoorden die als eerste in hun hoofd opkwamen. Nadat ze 

over de problemen en de maatregelen ongeremd hun mening hadden mogen uiten, 

werd hen gevraagd hierover een vragenlijst in te vullen waar ze dan op moesten 

aanduiden of een probleem zich al dan niet voordeed in een bedrijf of of een 

maatregel reeds was toegepast, nog niet was toegepast maar wel een goede 

                                           

1 De werknemers bij Sodexo kunnen reeds stoppen met werken op hun 58ste .  
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maatregel was om in de toekomst toe te passen of helemaal niet toegepast zou 

worden. Deze interviewleidraad is opgenomen in bijlage. 

 

Het vervolg is dan ook rond de indeling van de interviews opgebouwd. Allereerst wordt 

er een overzicht gegeven van de voor- en nadelen die het werken met oudere 

werknemers volgens de uitbaters met zich meebrengt en welke volgens hen de 

positieve en negatieve gevolgen zijn van het aan het werk houden van oudere 

werknemers tot hun 65ste. In verband met de problemen wordt er eerste een beeld 

gegeven van de factoren die de uitbaters spontaan, uit eigen beweging opgaven als 

problematisch en naderhand worden er dan nog de problemen die voortkomen uit de 

vragenlijsten en die het meest vernoemd werden aan toegevoegd. Ook het weergeven 

van de verschillende maatregelen gebeurt op deze manier. Ten slotte zal er dan nog 

een overzicht volgen van de elementen waar de uitbater het meeste belang aan 

hechten of anders gezegd, hun prioriteiten. 

 

2.1. Voor- en nadelen  

2.1.1. Voordelen van het werken met oudere werknemers die de uitbaters spontaan 

vermeldden  

 

Volgens de ondervraagde geranten hebben oudere werknemers heel wat ervaring en 

knowhow en kunnen ze deze doorgeven aan hun jongere collega’s. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld hun jongere collega’s efficiëntere manieren aanleren om hun werk uit te 

voeren. Oudere werknemers weten dan ook van aanpakken en hebben weinig nood 

aan extra uitleg voor het uitvoeren van een taak. Daarnaast staan ze volgens de 

uitbaters meer open voor opmerkingen en luisteren ze beter dan hun jongere collega’s 

naar informatie die hen gegeven wordt 

 

De uitbaters zijn van mening dat ze meer kunnen rekenen op oudere werknemers dan 

op jongere. Ze zeggen dat oudere werknemers een groter 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben en daardoor durven ze hun oudere werknemers 

gemakkelijker alleen te laten. Ze moet zich dan geen zorgen over de goede gang van 

zaken. Oudere werknemers kunnen gemakkelijk alleen werken. Ze hebben weinig 

begeleiding en controle nodig en zullen niet profiteren van de situatie. 
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Oudere werknemers zouden ook meer relativeren, waar jongere werknemers vlugger 

in opstand komen. De communicatie met oudere werknemers verloopt dan ook veel 

rustiger. Daarbij komt nog dat oudere werknemers meer na zouden denken over wat 

ze doen, jongeren zijn soms te impulsief. 

 

Ten slotte zijn, zo zeggen de uitbaters, ouderen minder snel geneigd thuis te blijven 

dan hun jongere collega’s. Bij oudere werknemers zijn er minder gevallen van verzuim 

te bespeuren. 

 

2.1.2. Nadelen van het werken met oudere werknemers die de uitbaters spontaan 

vermeldden 

 

Een eerste nadeel dat de geranten ondervinden aan het werken met oudere 

werknemers is dat ze gemakkelijker last hebben van fysieke problemen. Oudere 

werknemers zijn volgens de uitbaters ook niet meer zo lenig als jongere werknemers 

en ze werken ook wat trager. Maar de uitbaters merken hierbij op dat het werk dat ze 

afleveren even goed is als dat van de jongere werknemers. Daarnaast zouden oudere 

werknemers ook sneller moe worden en zijn ze fysiek minder sterk dan hun jongere 

collega’s. Oudere werknemers hebben minder energie, hun kracht neemt af en ze 

kunnen minder goed overweg met zwaar werk. Zo kunnen oudere werknemers de 

zware taken zoals het vullen van de drankautomaten niet meer goed aan. Dit werk 

moet dan uitgevoerd worden door de jongere werknemers. Verder zouden oudere 

werknemers moeilijker om kunnen met de grote werkdruk en vlugger medische 

klachten hebben. Ze zouden ook sneller ziek worden dan hun jongere collega’s. 

 

Oudere werknemers hebben, zo zeggen de uitbaters, doorheen de jaren hun manier 

van werken ontwikkeld en zijn maar weinig bereid hier iets aan aan te passen. 

Hierdoor zullen ze nieuwelingen, ook al zijn dit ook oudere mensen, opdragen hoe ze 

hun werk moeten uitvoeren. Dit kan al eens zorgen voor wrevel, vooral als de nieuwe 

werknemer goed weet hoe hij zijn werk moet doen. 

Ten slotte denken de uitbaters dat het vooruitzicht naar het pensioen de motivatie om 

zich in te zetten doet afnemen. Doordat ze reeds beginnen denk aan het stoppen met 

werken, zetten oudere werknemer zich niet meer voor de volle honderd procent in. 
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2.1.3. Elk van de werknemers blijft tot 65 jaar werken, wat zijn hier de voordelen van? 

 

Een werknemer tot zijn 65se aan het werk houden heeft volgens de uitbaters als 

voordeel dat de ervaring van de oudere werknemers op die manier zo lang mogelijk 

behouden blijft. Daarnaast zijn oudere werknemers die al een hele tijd samenwerken 

beter op elkaar ingespeeld en kunnen dus ook zeer goed samenwerken wat de 

productiviteit ten goede komt. 

 

Ouderen werknemers die willen en kunnen blijven werken moet men de kans geven 

dit ook te doen. Al moet men dan eventueel wel zorgen voor extra jobs voor oudere 

werknemers, zo zeggen de uitbaters. 

 

2.1.4. Elk van de werknemers blijft tot 65 jaar werken, wat zijn hier de nadelen van? 

 

De geranten zeggen dat het werktempo tamelijke hoog ligt in de uitbatingen. Wanneer 

werknemers tot hun vijfenzestigste blijven doorwerken, zouden ze het hier moeilijk 

mee kunnen krijgen. Het werk in de keuken is daarnaast fysiek zo belastend dat het 

volgens de geranten bijna onmogelijk is te blijven werken tot 65 jaar. Dit werk wordt 

niet aanzien als een zwaar beroep, waardoor er te weinig aandacht aan wordt besteed 

op het vlak van fysieke belasting. Eén van de uitbaters voegt hier nog aan toe dat het 

soms ook gewoon niet efficiënt is een 60-plusser aan het werk te houden. Doordat het 

werk erg belastend is kunnen zijn prestaties hieronder lijden.  
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Verder wordt er opgemerkt door de uitbaters dat de maatschappij hoge eisen stelt aan 

de werknemers. Dit is zwaar voor oudere werknemers, waardoor ze reeds voor hun 

65ste uit beginnen te kijken naar hun pensioen. De motivatie om te werken is bij de 

meeste oudere werknemers tegen die leeftijd verdwenen. Wanneer oudere 

werknemers tegen hun zin aan het werk worden gehouden kan het voorvallen dat dit 

het bedrijf meer gaat kosten dan wanneer men de oudere werknemers de kans geeft 

om stilletjes af te bouwen, zo zeggen de geranten. Wanneer ze verplicht langer 

moeten werken kan dit als gevolg hebben dat ze minder goed presteren. Werknemers 

die positief zijn over het feit dat ze de kans krijgen af te bouwen zullen zich hard 

blijven inzetten. 

 

De oudere werknemers zijn het, volgens de geranten, gewend dat ze vroeger mogen 

stoppen met werken en daar nu nog iets aan veranderen lukt waarschijnlijk niet. Bij 

de nieuwe generatie kan men deze maatregel misschien wel toepassen. Tot 65 jaar 

werken, ten slotte, is erg lang. 60 jaar is een mooie leeftijd om te stoppen met werken, 

vindt men. Zo houden ze nog wat tijd over om van het leven te genieten. 

 

2.2. Problemen 

 

De problemen in verband met fysieke belasting waar de werknemers in de uitbatingen 

mee te maken krijgen zijn zoals in het eerste deel van deze eindverhandeling, de 

literatuurstudie, opgedeeld in twee groepen: de werkgebonden factoren en de 

persoonsgebonden factoren. De werkgebonden factoren die uit de gesprekken met de 

uitbaters naar voor komen, kunnen we plaatsen onder de fysieke vereisten van de job, 

belastende arbeidsomstandigheden, belastende arbeidsvoorwaarden en factoren die te 

maken hebben met de organisatie van het werk. De persoonsgebonden factoren die 

de geranten aanhaalden hadden vooral betrekking op de lichamelijke conditie, de 

verminderde inzetbaarheid en de vermoeidheid en rustperiodes van hun werknemers. 

Eerst volgt nu per onderdeel een weergave van de problemen die de uitbaters zelf 

spontaan aanhaalden. Deze informatie is samengevat in tabel 2 tot en met 6. Daarna 

wordt er een overzicht gegeven van de topics uit de eerste twee vragenlijsten die het 

meest vernoemd werden. Om deze topics te bepalen is eerst tabel 1 opgesteld waar 

alle vernoemde problemen eerst per uitbating in werden samengevat en daarna over 

alle uitbatingen. Deze tabel geeft een duidelijk overzicht over hoe vaak en in welke 
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uitbating een bepaald probleem vernoemd werd. De problemen werden op basis van 

deze tabellen in categorieën ingedeeld. Deze categorieën zijn: categorie A, categorie B 

en categorie C. Problemen die zich in minder dan de helft van de uitbatingen voordoen, 

werden ingedeeld in categorie C. Doordat deze problemen zich slechts in enkele van 

de uitbatingen voordoen, vragen zij niet om een directe aanpak. Problemen die zich in 

meer dan de helft, maar minder dan 75% van de uitbatingen voordoen, behoren tot 

categorie B. Wanneer problemen onder categorie B terecht komen duidt dit aan dat 

men toch al oplettend moet zijn in verband met deze problemen. Ze doen zich voor in 

tamelijk veel uitbatingen, wat er op wijst dat er toch wel maatregelen moeten 

getroffen worden om deze problemen van de baan te helpen. Categorie A tenslotte 

duidt aan dat de situatie echt problematisch is. De problemen uit categorie A doen 

zich voor in meer dan 75% van de uitbatingen en moeten dus dringend aangepakt 

worden. Wanneer er zoveel werknemers last hebben van dit soort problemen moeten 

er zo snel mogelijk maatregelen getroffen worden om de belasting die deze problemen 

met zich meebrengen voor de werknemers te minimaliseren. 

 

2.2.1.  Fysieke vereisten van de job 

a) Spontane antwoorden op open vragen (zie tabel 2) 

 

Wanneer we de geranten van de uitbatingen vroegen welke onderdelen van de jobs 

het meest fysiek belastend waren, viel het op dat er een drietal problemen veelvuldig 

werden aangehaald. Deze problemen worden spontaan door meer dan 50%, maar 

minder dan 75% van de uitbaters vermeld en worden daardoor in onze verwerking 

categorie B-problemen genoemd. De geranten vertelden dat het afwassen van het 

servies, het bestek en de glazen, het afwassen en tillen van zware potten, pannen en 

gereedschap en het vullen van de drankautomaten fysiek zeer zwaar belastend taken 

zijn. 

 

Voor de afwas moeten de werknemers in sommige uitbatingen eerste de vuile vaat op 

karren plaatsen, in andere uitbatingen doen de klanten dit voor hen. Daarna moeten 

deze zwaar beladen karren naar de afwasruimte worden gebracht. In de afwasruimte 

worden de karren dan leeggemaakt en wordt de vuile vaat gesorteerd. Hierbij moeten 

de werknemers vaak dezelfde bewegingen maken en veelvuldig buigen en strekken. 

Maar ook bij het vullen en het ledigen van de afwasmachine en achteraf het opbergen 
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van de propere vaat vormen deze repeterende en belastende bewegingen een 

probleem. Daarbij komt nog dat de hoeveelheid afwas die men te verwerken krijgt 

zeer groot is en dat deze grote hoeveelheden moeten verwerkt worden tegen een heel 

hoog tempo. Het is dus niet alleen het gewicht en de bewegingen die de werknemers 

bij de afwas moeten maken die deze taak fysiek zwaar belastend maken, maar ook de 

hoeveelheid en de tijdsdruk spelen een grote rol.  

 

Naast de machinale afwas van glazen, bestek en servies, is er ook nog de afwas van 

de potten en de pannen. In de keuken wordt gewerkt met grote en zware potten die 

moeilijk te hanteren zijn. Deze potten moeten in de meeste keukens nog handmatig 

worden afgewassen, wat niet eenvoudig is. Verder is het kuisen van de onderdelen 

van de toestellen ook niet gemakkelijk voor de werknemers. Zo zijn bijvoorbeeld de 

onderdelen van de mixer zeer zwaar om af te wassen. De zware potten en pannen die 

in de keuken gebruikt worden vormen niet enkele een grote belasting bij de afwas, 

ook het werk in de keuken wordt hierdoor fysiek veel zwaarder. De grote ketels zijn 

onhandig om mee te werken en als ze vol zitten met etenswaren wordt het probleem 

nog groter. Het tillen ervan is dan geen lachertje. 

 

Het derde probleem dat zich veelvuldig voordoet in de verschillende uitbatingen is de 

zware belasting die het vullen van de drankautomaten met zich meebrengt. Dit is 

vooral het geval in de uitbatingen die samenwerken met fabrieken. In de fabrieken 

moeten dagelijks heel wat drankautomaten bijgevuld worden. De werknemers moeten 

hiervoor grote hoeveelheden drankkartons op de hiervoor voorziene karren tillen. 

Deze volle karren kunnen tot 140 kg wegen, zo zegt één van de uitbaters. De 

werknemers moeten deze zware karren over zeer grote afstanden doorheen het 

fabriek verplaatsen. Dit vormt op zich al een zeer zware belasting. Naast het sleuren 

met zware pakken moeten de werknemers ook voortdurend buigen en rechtstaan 

tijdens het vullen. Daarbij komt nog dat dit vaak moet gebeuren in zeer warme 

temperaturen, want de machines in de fabrieken geven zeer veel warmte af. In enkele 

uitbatingen staan een aantal drankautomaten zelfs op een andere verdieping dan waar 

de voorraadkamer zich bevindt. Omdat er hiervoor geen liften voorzien zijn, moeten 

de werknemers de zware pakken naar de machines dragen. 
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Naast deze drie categorie B-problemen werden er door de geranten uiteraard nog 

andere problemen genoemd in verband met de fysieke belasting, zij het dan wel in 

mindere mate. We noemen ze problemen van categorie C. Een eerste bijkomend 

probleem is dat de werknemers hun werk rechtstaand moeten uitvoeren. Enkel aan de 

kassa zijn er soms stoelen voorzien, voor de andere taken is er geen mogelijkheid om 

te zitten. Dit is erg vermoeiend, zeker voor de oudere werknemers.  

 

Daarnaast komt er ook veel hef- en tilwerk van zware lasten aan te pas en de 

werknemers moeten zich bij verschillende taken meermaals buigen en strekken. Dit is 

ondermeer het geval bij de levering en het opbergen van de voorraden en kan fysieke 

belasting van de werknemers met zich meebrengen. Soms moeten de werknemers 

zware dozen van 15 kg tot 25 kg dragen en op hun plaats opbergen. Er moet op gelet 

worden dat zware lasten niet te hoog moeten worden opgeborgen. In sommige 

gevallen is dit echter niet mogelijk.  

 

Verder kunnen onaangepaste werktafels voor kleine of heel grote werknemers een 

storend element zijn tijdens de uitvoering van hun taken. In sommige gevallen zijn de 

werktafels en zelfs de fornuizen gemaakt op een standaard hoogte, dus een hoogte 

die voor de meeste werknemers optimaal is. Kleine en heel grote werknemers kunnen 

hier dus wel wat last van ondervinden. Zij moeten hoger, respectievelijk lager, werken 

dan goed voor hen is. 

 

Ten slotte haalde een uitbater aan dat zijn werknemers de borden zeer hoog moeten 

lichten om deze door te kunnen geven aan de klanten. Een andere zei nog dat het 

onderhoud van de keuken nog volledig handmatig moet gebeuren en dat dit betekent 

dat de werknemers moeten zeulen met zware emmers, dweilen uitwringen, gebogen 

staan, … 
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b) Antwoorden uit vragenlijst2 (zie tabel 1) 

 

Er zijn heel wat problemen van categorie A en één categorie B-probleem te vinden in 

verband met de fysieke vereisten die de job stelt aan de werknemers. Het categorie B-

probleem dat kan afgeleid worden uit de vragenlijsten is het feit dat de werknemers 

karren en voedselcontainers moeten verplaatsen tijdens hun werk. Dit is volgens de 

uitbater een zeer belastende taak voor de werknemers. Maar er zijn een aantal 

elementen die in nog meer uitbatingen voor belasting van de werknemers zorgen en 

dus nog problematischer zijn en om meer aandacht vragen. Het gaat hier dan om het 

feit dat de werknemers een slechte en belastende werkhouding moeten aannemen om 

hun werk uit te kunnen voeren, dat ze bij de uitvoering van hun taken repeterende 

bewegingen moeten maken en dat ze regelmatig te maken krijgen met piekbelasting. 

Daarnaast komen uit de vragenlijst nog twee categorie A-problemen naar boven die 

reeds spontaan door een aantal uitbaters werden aangehaald, maar die blijkbaar in 

nog meer uitbatingen een probleem vormen. We hebben het hier dan over het feit dat 

het werken in de afwasruimtes fysiek zwaar belastend is voor de werknemers en dat 

de werknemers zware voorwerpen moeten bewerken en verplaatsen. 

 

2.2.2. Arbeidsomstandigheden 

a) Spontane antwoorden op open vragen (zie tabel 3) 

 

In verband met de arbeidsomstandigheden werden er spontaan een tweetal 

problemen meerdere keren vernoemd. Het probleem dat het meest aangehaald werd 

door de geranten ging er over dat de werkruimtes te warm en dus belastend zijn voor 

de werknemers. Een tweede probleem waar meerdere geranten het over hadden was 

het lawaai waar de werknemers mee te maken krijgen in de werkruimtes 

 

                                           

2 Naast open vragen werd er aan de geranten een vragenlijst met in de literatuur 

vermelde problemen en een andere vragenlijst met problemen waarvan we reeds 

wisten dat deze zich voordoen in een aantal uitbatingen, voorgelegd. Er werd hen 

gevraagd of deze problemen al dan niet voorkomen in hun uitbating. 
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In verschillende uitbatingen is het dus belastend om te werken vanwege te hoge 

temperaturen. De temperaturen lopen vanwege de vele warmtebronnen in de keuken 

hoog op. Maar vooral in de zomer, wanneer het buiten warm is, is het erg warm in de 

keukens. Wanneer er dan een airco voorzien is in het restaurant, kunnen de 

werknemers daar een beetje verkoeling zoeken. In het merendeel van de 

ondervraagde uitbatingen die volgens de uitbaters problemen blijken te hebben met 

een te warme werkomgeving is dit echter niet het geval. Daarnaast laat de verluchting 

ook vaak te wensen over en mogen de deuren niet worden opengezet vanwege de 

hygiëne. Het spreekt voor zich dat dit voor alle werknemers, zowel oudere als jongere, 

belastend is. 

 

In verband met het lawaai in de werkruimtes werd de afwasruimte aangeduid als 

problematisch. In de meeste uitbatingen produceert de afwasmachine zeer veel lawaai. 

Zelfs het plaatsen van een nieuwe afwasmachine kan hier niet veel verandering in 

brengen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in het merendeel van de 

ondervraagde uitbatingen het lawaai de toegestane grens niet overschrijdt. Deze zone 

is volgens de wetgeving een zone waarin het verplicht is voor de werkgever 

gehoorbescherming ter beschikking te stellen. Het dragen van de gehoorbescherming 

is echter niet verplicht voor de werknemers, maar wanneer ze dit wensen kunnen ze 

er wel gebruik van maken. Naast de afwasmachine zijn ook het afzuigsysteem en de 

andere machines in de keuken lawaaiproducerende factoren. Tenslotte werd er 

hieromtrent nog aangehaald dat er in de keukens weerkaatsing kan zijn van het 

lawaai en dat dit het lawaai alleen maar versterkt.  

 

Naast deze twee veel voorkomende problemen wisten de uitbaters nog een aantal 

andere problemen op te sommen. Zo zijn er een aantal van de ondervraagde 

uitbatingen waar de voorraadplaats die zich niet op het gelijkvloers bevindt of op een 

ander niveau dan de keuken. Wanneer in dat geval geen goederenlift is voorzien, 

moeten deze lasten handmatig naar een andere verdieping worden gedragen want 

gebruik maken van een transportkar kan in dat geval niet. In één van de uitbatingen 

was er dan weer wel een goederenlift voorzien, maar deze bevond zich door 

omstandigheden zo ver van de keuken en de voorraadplaats dat er nog steeds een 

grote afstand moest afgelegd worden met de zware lasten waardoor de belasting van 

de werknemers er niet minder op werd. Het kan echter wel gebeuren dat de 

leveranciers een handje helpen om zo de werknemers een beetje te ontlasten. 
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Verder kunnen ook natte en vuile vloeren de fysieke belasting van oudere werknemers 

verhogen (Ilmarinen, 1999). Enkele uitbaters wisten te vertellen dat de vloeren in de 

keuken vaak erg glad zijn en dat deze in de afwasruimte vlug nat worden en daardoor 

ook gevaarlijk glad kunnen zijn. Hier kan aangepaste kledij zoals veiligheidsschoenen 

of een antisliplaagje het probleem gedeeltelijk verhelpen. 

 

Naast een te warme werkomgeving komt ook een te koude werkomgevingen wel eens 

voor, maar dan wel in mindere mate. Eén van de geranten vertelde mij dat zij en haar 

werknemers voor de verwarming afhankelijk zijn van het bedrijf waar de uitbating 

gevestigd is. Wanneer het in de herfst buiten al koud is en het bedrijf wacht te lang 

met het inschakelen van de verwarming is het niet warm genoeg in de uitbating. 

Werknemers kunnen zich, zoals reeds aangehaald in de literatuurstudie, echter wel 

beter wapenen tegen koude dan tegen warmte. Er is aangepaste kledij voorzien om 

het werk aangenamer te maken.  

 

Ten slotte merkte een andere gerant op dat er in de uitbating nood was aan nieuwe 

rekken. Momenteel moeten zware dozen te hoog of te laag worden geplaatst, wat 

zorgt voor extra belasting die gemakkelijk zou kunnen worden vermeden. 

 

In verband met de arbeidsomstandigheden kunnen we besluiten dat deze in de 

uitbatingen niet optimaal zijn vanwege overmatig lawaai, natte en gladde vloeren, te 

warme of te koude temperaturen, … De uitbaters zeggen dat deze 

arbeidsomstandigheden na verloop van tijd doorwegen op de oudere werknemers. 

 

b) Antwoorden uit vragenlijst (zie tabel 1) 

 

In verband met de arbeidsomstandigheden zijn er geen categorie A-problemen te 

bespeuren, al zijn er wel weer enkele problemen van categorie B die het de 

werknemers lastig kunnen maken. Deze problemen: veel lawaai in de afwasruimte en 

in het algemeen in de werkruimtes waar de werknemers hun taken moeten 

volbrengen en een te warme werkomgeving zijn reeds spontaan vermeld door de 

geranten van een aantal uitbatingen. Maar uit de vragenlijsten blijkt dat het probleem 

in verband met lawaai zich toch in meer uitbatingen voordoet dan uit de eerste 
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spontane vragenronde zou blijken. Uit de vragenlijst blijkt dat acht van de vijftien 

ondervraagden zeggen dat de werkomgeving lawaaierig is en negen van de vijftien 

ondervraagden vermeldt specifiek voor de afwasruimte dat er veel lawaai is. Terwijl 

deze problematiek oorspronkelijk slechts door vijf ondervraagden werd vermeld. 

 

2.2.3.  Arbeidsvoorwaarden 

a) Spontane antwoorden op open vragen (zie tabel 4) 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn niet problematisch in de uitbatingen. Er zijn dan ook geen 

problemen van categorie A of B3 hieromtrent te bespeuren in de vragenlijsten en ook 

de uitbaters hebben over het algemeen weinig op te merken in verband hiermee. De 

meest voorkomende opmerking wordt gemaakt rond het weekendwerk. In een viertal 

uitbatingen moeten de werknemers werken in de weekends. Dit is belastend voor 

oudere werknemers. Eén van de geranten weet hier nog aan toe te voegen dat de 

extra vergoeding die de werknemers krijgen voor hun weekendwerk niet 

representatief is voor het werk dat de werknemers moeten uitvoeren en de belasting 

die het werk met zich meebrengt en veel lager ligt dan de vergoeding die men in 

andere organisaties ontvangt. Een andere zegt dan weer dat het weekendwerk minder 

intensief is dan het werk dat de werknemers door de week moeten verrichten en dat 

er een beurtrol is voorzien zodat de belasting al bij al nog meevalt. Ten slotte zegt een 

andere gerant hierover dat in zijn uitbating de werknemers die weekendwerk 

verrichten, dit elk weekend doen. Zij behouden dus hun shift. We kunnen dus wel 

zeggen dat de meningen verdeeld zijn. Daarnaast komt in één van de uitbatingen zelfs 

nachtwerk aan bod en in een andere uitbating hebben oudere werknemers last van de 

belasting die de lange werkdagen met zich meebrengen. Ten slotte hebben een aantal 

oudere werknemers het moeilijk met de vroege start van de werkdag of het late einde. 

 

                                           

3 Ter herinnering: Problemen die zich in meer dan 75% van de uitbatingen voordoen 

worden problemen van categorie A genoemd. Problemen die zich voordoen in meer 

dan 50% maar in minder dan 75% van de uitbatingen zijn problemen van categorie B. 

Categorie C-problemen, ten slotte, zijn problemen die zich voordoen in minder dan 

50% van de uitbatingen. 
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Een ander probleem heeft te maken met pauzes. De pauzes van de werknemers 

moeten door het vele werk soms worden ingekort of vallen bij momenten zelfs 

helemaal weg. Extra pauzes zijn in deze uitbatingen al helemaal een uitzondering 

geworden. Zo moeten de werknemers van een bepaalde uitbating zich bijvoorbeeld 

aanpassen aan de werking van het bedrijf waar ze mee samenwerken. Doordat de 

machines in het bedrijf niet kunnen worden uitgeschakeld, hebben de arbeiders elk 

om beurt een break en is er dus constant volk aanwezig in het restaurant. Hierdoor 

moeten de werknemers van Sodexo aan één stuk doorwerken en de schaarse 

momenten waarop geen arbeiders aanwezig zijn, moeten worden gebruikt om het 

restaurant proper en net te houden. 

 

Een ander probleem wat deze afhankelijkheid van een ander bedrijf met zich 

meebrengt is het feit dat flexibele uren niet kunnen worden toegepast. De 

werknemers hebben vaste uurroosters en er bestaan weinig of geen mogelijkheden 

om hier iets aan aan te passen. 

 

2.2.4. De organisatie van het werk 

a) Spontane antwoorden op open vragen (zie tabel 5) 

 

Een eerste probleem met betrekking tot de organisatie van het werk houdt verband 

met het werktempo. Het werktempo werd door de uitbaters het vaakst vernoemd als 

probleem. Het is van groot belang dat het werk tijdig klaar is. Zo moet men er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat het eten klaar staat en de zaal in gereedheid is gebracht 

tegen het moment dat de eerste klanten binnenkomen. Hierdoor zijn de werknemers 

vaak onderhevig aan een hoge werkdruk. Deze hoge werkdruk was een ander 

probleem dat een aantal uitbaters uit zichzelf aan de lijst van problemen toevoegden. 

Daarnaast moeten de werknemers soms eten voorzien voor meerdere eetplaatsen. 

Een voorbeeld hiervan is dat in een bepaalde uitbating warme maaltijden voorzien 

moeten worden op twee plaatsen en broodjes op vier verschillende plaatsen. Een 

ander voorbeeld heeft betrekking op een ziekenhuis. Hier moeten alle maaltijden 

aangepast worden aan de individuele wensen en noden van de patiënten. Er moeten 

dus heel wat verschillende versies van een bepaalde maaltijd worden voorzien. Om al 

deze maaltijden tijdig en warm bij de patiënt te kunnen afleveren, moet er zeer snel 

doorgewerkt worden. Ten slotte ondervinden de werknemers dat ze steeds meer en 
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harder moeten werken. De hoeveelheid werk neemt toe en het aantal werknemers 

blijft gelijk of neemt in sommige gevallen zelfs af. Hierdoor verhoogt het werktempo 

en stijgen de druk en de belasting automatisch mee. Wanneer hier geen aandacht aan 

besteed wordt zal dit, volgens een gerant, ten koste gaan van de werknemer. 

 

Een ander probleem waar de werknemers in een aantal uitbatingen mee te maken 

krijgen is het feit dat ze zelf weinig kans hebben om hun werk te regelen en om de 

manier waarop ze hun werk uitvoeren zelf te bepalen vanwege het drukke 

werkschema waaraan ze gebonden zijn. Het werkschema en de volgorde waarin de 

werknemers hun taken moeten uitvoeren liggen vast. Dit is nodig want vanwege de 

grote tijdsdruk moet alles volgens een strikte planning verlopen en zijn alle taken 

goed georganiseerd. Alleen op deze manier krijgt men alles tijdig klaar. Hier kan enkel 

bij uitzondering van worden afgeweken. 

 

b) Antwoorden uit vragenlijst (zie tabel 1) 

 

Uit de vragenlijst komen ook bij deze factor geen elementen van categorie A naar 

boven. Het grootste probleem in verband met de organisatie van het werk dat tot 

uiting komt in de vragenlijst, is het feit dat de werknemers slechts beperkte 

mogelijkheden hebben om hun werktempo te bepalen. Dit is volgens de resultaten van 

de bevraging het geval in meer dan de helft van de uitbatingen en is dus een 

categorie B-probleem. 

 

2.2.5. Ergonomische problemen 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

 

Een ergonomisch probleem dat volgens de bevraging in één van de uitbatingen 

voorkomt is het feit dat de kassameubels te groot zijn. Deze kassameubels zijn nog 

niet zo lang geleden vernieuwd, maar bij deze verandering is geen ergonoom 

betrokken. Hierdoor zijn nu kassameubels besteld die onhandig groot en log zijn 

waardoor de werknemers te ver moeten reiken naar de klant die aan de kassa komt. 

Een gevolg hiervan is dat werknemers klagen van pijn in de rug. 
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2.2.6.  Lichamelijke conditie 

a) Spontane antwoorden op open vragen (zie tabel 6) 

 

In deze uitbatingen wordt, door vijf van de vijftien bevraagde geranten, spontaan 

vermeld dat de werknemers last hebben van lichamelijke problemen. De twee meest 

vernoemde problemen die betrekking hebben op de lichamelijke conditie van de 

werknemers zijn het ontstaan van rug- en schouderproblemen. Al is ‘meest vernoemd’ 

misschien wel wat veel gezegd, want slechts drie van de vijftien geranten haalden 

deze problemen aan. Deze problemen ontstaan volgens de uitbaters ondermeer door 

het heffen van zware lasten en het maken van repeterende bewegingen of zijn een 

gevolg van slijtage die ontstaat door het zware werk dat de werknemers moeten 

uitvoeren. En aantal voorbeelden die de uitbaters aanhaalden voor het ontstaan van 

schouderklachten was het afwassen van de zware potten en pannen en het doorgeven 

van zware borden aan de klanten waarbij deze te hoog moeten worden getild. Andere 

elementen die de uitbaters opsomden waren het ontstaan van problemen aan de 

knieën en de nek, de lichamelijke capaciteit van de werknemers die er door de 

veroudering op achteruit gaat en het last hebben van pijnlijke benen door het lange 

rechtstaan. Een voorbeeld dat door één van de uitbaters werd gegeven in verband 

met de belasting van de nek hield in dat de werknemers door een mankement aan de 

afwasmachine verplicht waren de afwas tijdelijk met de hand te doen. Door de 

voortdurend gebogen houding die de werknemers daardoor hadden tijdens het 

afwassen, heeft één van de werknemers een blokkering aan de nek opgelopen.  
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b) Antwoorden uit vragenlijst (zie tabel 1) 

 

In de vragenlijsten zijn er een viertal topics terug te vinden die door meer dan 50% 

maar door minder dan 75% van de uitbaters worden aangeduid als zijnde aanwezig in 

hun uitbating en dus categorie B-problemen vormen voor de werknemers. De eerste 

twee problemen die we tegenkomen in de vragenlijst zijn, zoals de uitbaters reeds uit 

zichzelf hadden vermeld, dat de werknemers last hebben van rug- en 

schouderproblemen. Daarnaast zijn de uitbaters ook van mening dat oudere 

werknemers last hebben van fysieke veroudering en wordt gezegd dat een groot deel 

van de werknemers het niet ziet zitten om zijn huidige job tot de leeftijd van 65 jaar 

uit te oefenen. 

 

2.2.7. Verminderde inzetbaarheid 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

 

Een opmerking die een van de uitbaters omtrent de inzetbaarheid van oudere 

werknemers maakte was dat het niet evident is om een werknemer zomaar te laten 

overstappen naar een andere functie. Binnen de uitbatingen bestaan daar zeer weinig 

mogelijkheden voor en daarnaast, zo zegt één van de uitbaters, is arbeidsconcentratie 

ook veel voorkomend bij oudere werknemers. 

 

b) Antwoorden uit vragenlijst (zie tabel 1) 

 

Een categorie B-probleem dat in verband met de inzetbaarheid van oudere 

werknemers aan het licht kwam was, dat volgens de uitbaters werknemers minder 

andere jobs aankunnen naarmate ze ouder worden. Daarnaast wordt er door enkelen 

onder hen nog gezegd dat naarmate werknemers ouder worden ze minder geneigd 

zijn van job te veranderen. Maar slecht 20% van de ondervraagden zijn het hiermee 

eens.  
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2.2.8. Vermoeidheid en rustperiodes 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

 

Een laatste probleem dat gerelateerd kan worden aan de oudere werknemers heeft te 

maken met hun vermoeidheid en rustperiodes. Hierover waren geen topics 

opgenomen in de vragenlijst, maar een van de uitbaters had hier wel een opmerking 

over. Zoals hierboven reeds vermeld is het werk fysiek zwaar belastend en 

vermoeiend voor oudere werknemers en zijn ze na een werkdag volledig uitgeteld. De 

uitbater merkt dan ook op dat in sommige gevallen, vooral bij oudere werknemers, de 

nachtrust zelfs niet meer volstaat om te recupereren van het zware werk.  

 

2.2.9. Besluit met betrekking tot problemen 

 

De taken die het meest fysiek belastend zijn voor de werknemers in de 

uitbatingen zijn het afwassen van het servies, het bestek en de glazen, het afwassen 

en tillen van zware potten, pannen en gereedschap en het verplaatsen en bewerken 

van andere zware voorwerpen. Ook moeten de werknemers soms een slechte en 

belastende werkhouding aannemen om hun werk uit te kunnen voeren, maken ze bij 

de uitvoering van hun taken repeterende bewegingen en krijgen ze regelmatig te 

maken met piekbelasting. Al deze problemen doen zich voor in meer dan 75% van de 

uitbatingen en zijn dus problemen van categorie A. Daarnaast moeten de werknemers 

zware karren en voedselcontainers verplaatsen tijdens hun werk en ook het vullen van 

de drankautomaten is zeer belastend voor de werknemers. Dit zijn categorie B-

problemen, zij doen zich voor in meer dan 50% van de uitbatingen.  
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Ten slotte werden door de geranten nog andere problemen genoemd in verband met 

de fysieke belasting, zij het dan wel in mindere mate. Deze problemen worden 

vermeld door minder dan 50% van de uitbaters, daarom vallen ze onder categorie C. 

Deze problemen houden in dat de werknemers hun werk rechtstaand moeten 

uitvoeren, er veel hef- en tilwerk van zware lasten moet gebeuren, de werknemers 

zich bij verschillende taken meermaals moeten buigen en strekken, onaangepaste 

werktafels voor kleine of hele grote werknemers een storend element zijn tijdens de 

uitvoering van hun taken, borden zeer hoog moeten worden getild om deze door te 

kunnen geven aan de klanten en het onderhoud in veel uitbatingen nog handmatig 

moet gebeuren, omdat er hier geen machines voor zijn voorzien. 

 

In verband met de arbeidsomstandigheden zijn er twee problemen die in zeer veel 

uitbatingen voorkomen en die we kunnen plaatsen onder categorie B. Dit zijn de hoge 

temperaturen en het lawaai waar de werknemers mee te maken krijgen in de 

werkruimtes. Naast deze twee veel voorkomende problemen bestaan nog een aantal 

andere problemen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Zo kan het zijn dat de 

voorraadplaats zich niet op het gelijkvloers of op een ander niveau dan de keuken 

bevindt, er geen goederenlift voorzien is, de werknemers moeten werken op natte en 

gladde vloeren, de werkomgeving te koud is of er een tekort is aan goede 

infrastructurele voorzieningen. Deze laatste problemen zijn categorie C-problemen. 

 

De arbeidsvoorwaarden worden niet als problematisch benoemd in de uitbatingen. 

Maar er is toch wel sprake van een aantal belastende factoren, deze kunnen we 

groeperen onder categorie C. De meest voorkomende opmerking wordt gemaakt rond 

het weekendwerk. Daarnaast moeten sommige werknemers nachtwerk uitvoeren en 

andere oudere werknemers hebben last van de belasting die de lange werkdagen met 

zich meebrengen. Verder hebben een aantal oudere werknemers het moeilijk met de 

vroege start van de werkdag of het late einde. Een ander probleem is het tekort aan 

pauzes dat zich voordoet in een aantal uitbatingen. Ten slotte kunnen flexibele uren 

niet worden toegepast in sommige uitbatingen 
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Een eerste probleem met betrekking tot de organisatie van het werk houdt 

verband met het werktempo. Het werktempo is hoog en de werknemers hebben 

slechts beperkte mogelijkheden om hun werktempo te bepalen. Dit probleem wordt 

door meer dan 50% van de uitbaters vermeld en is dus een probleem van categorie B. 

Een ander probleem waar de werknemers in een aantal uitbatingen mee te maken 

krijgen is het feit dat ze zelf weinig kans hebben om hun werk te regelen en om de 

manier waarop ze hun werk uitvoeren zelf te bepalen. Daarnaast vormt de hoge werk- 

of tijdsdruk in sommige uitbatingen een probleem voor de werknemers. Ten slotte 

vinden de geranten dat de hoeveelheid werk toeneemt en het aantal werknemers blijft 

gelijk of neemt in sommige gevallen zelfs af.  

 

Tijdens één van de interviews vernoemt de gerant ook een ergonomisch probleem: 

de kassameubels in de uitbating zijn te groot. Hierdoor moeten de werknemers aan de 

kassa’s te ver reiken en krijgen ze rugpijn. 

 

De twee belangrijkste problemen die betrekking hebben op de lichamelijke conditie 

van de werknemers zijn het ontstaan van rug- en schouderproblemen. Daarnaast 

hebben oudere werknemers last van fysieke veroudering en ziet een groot deel van de 

werknemers het niet zitten om zijn huidige job tot de leeftijd van 65 jaar uit te 

oefenen. Deze problemen zijn problemen van categorie B. Andere problemen die de 

uitbaters opsomden waren het ontstaan van problemen aan de knieën en de nek, de 

lichamelijke capaciteit van de werknemers die door de veroudering op achteruit gaat 

en het hebben van pijnlijke benen door het lange rechtstaan.  

 

De inzetbaarheid van de oudere werknemers in de uitbatingen vermindert. Meer 

dan de helft van de uitbaters zijn van mening dat de werknemers minder andere jobs 

aankunnen naarmate ze ouder worden. Dit is dus een categorie B-probleem. Verder 

zeggen ze ook dat de werknemers minder geneigd zijn van job te veranderen. 

Daarnaast is het niet evident is om een werknemer zomaar te laten overstappen naar 

een andere functie omdat daar binnen de uitbatingen zeer weinig mogelijkheden voor 

bestaan. Ten slotte is arbeidsconcentratie, volgens één van de uitbaters, ook veel 

voorkomend bij de oudere werknemers. 
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Een laatste probleem voor de oudere werknemers in de uitbatingen is het feit dat 

fysiek zwaar belastend en vermoeiend is voor oudere werknemers en ze na een 

werkdag volledig uitgeteld zijn.  

 

Uit de resultaten van de vragenlijsten kunnen we verder nog besluiten dat de uitbating 

met het grootste aantal problemen er 21 vermelde. Op de tweede plaats staat de 

uitbating die 20 problemen vermelde. De twee uitbatingen met het derde grootste 

aantal problemen vermeldden er in het totaal 19. De gerant van de uitbating die, 

volgens de resultaten uit de vragenlijst, het minst problemen heeft, vernoemde er 7. 

Het gemiddeld aantal problemen per uitbating bedraagt ongeveer 14.  

 

Ten slotte kunnen we hier nog bij opmerken dat de uitbaters, wanneer ze vrijuit alle 

problemen mochten vermelden waar hun werknemers mee te maken krijgen, minder 

problemen opsomden dan wanneer ze hulp hadden van de vragenlijst. Heel wat 

problemen die nog niet waren vermeld tijdens het beantwoorden van de open vragen 

kwamen pas tot uiting bij het invullen van de vragenlijsten. 

 

2.3. Maatregelen 

 

De uitbaters werd gevraagd welke maatregelen reeds genomen waren in de 

uitbatingen, welke maatregelen ze nog zien zitten om toe te passen in de toekomst en 

welke maatregelen ze totaal niet zien zitten. Al deze maatregel worden, zoals in de 

literatuurstudie, onderverdeeld in de volgende categorieën: maatregelen gericht op 

aanpassingen in het werk, maatregelen gericht op mobiliteit, maatregelen gericht op 

arbeidsvoorwaarden, maatregelen gericht op arbeidsomstandigheden, maatregelen 

gericht op opleidingen en training, maatregelen gericht op ergonomie, maatregelen 

gericht op fysieke belasting en maatregelen gericht op de organisatie van het werk. 

 

Ook nu volgt per categorie een omschrijving van de maatregelen die de uitbaters zelf 

aanhaalden. Daarna wordt een overzicht gegeven van de topics uit de derde 

vragenlijsten die het meest vermeld werden als maatregelen die reeds genomen zijn, 

maatregelen die een goede oplossing vormen voor de toekomst of maatregelen die de 

geranten echt niet zien zitten. Om deze topics te bepalen zijn eerst drie tabellen 
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opgesteld. Een eerste tabel voor de maatregelen die al genomen zijn, een tweede voor 

de maatregelen die in de toekomst een goede oplossing zouden kunnen bieden en ten 

slotte een tabel voor de maatregelen die de uitbaters echt niet zien zitten. Deze 

tabellen zijn tabel 7, 8 en 9. Daarna is er nog een tabel, tabel 10, samengesteld waar 

alle vorige informatie overzichtelijk in is samengevat. Ook nu weer gebruiken we de 

waarden “vernoemd door 50% van de geranten” en “vernoemd door 75% van de 

geranten” als maatstaf om te spreken van een categorie A- en categorie B-maatregel. 

Maatregelen die door minder dan de helft van de uitbaters worden aangehaald laten 

we eventjes links liggen. 

 

2.3.1. Maatregelen gericht op aanpassingen in het werk 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn 

 

In de verschillende uitbatingen worden reeds wat maatregelen getroffen om de fysieke 

eisen die de taak aan de werknemers stelt in overeenstemming te brengen met wat de 

werknemers aankunnen. Wanneer oudere werknemers het moeilijk hebben met het 

uitvoeren van een zware taak wordt deze zware taak bijvoorbeeld uitgevoerd door een 

jongere collega. Zo wordt bijvoorbeeld het vullen van de drankautomaten in de fabriek 

gedaan door jongere werknemers. Andere maatregelen die in één of meerdere 

uitbatingen worden getroffen wanneer een taak te zwaar is voor een werknemer 

houden in dat: de werknemers worden geholpen door de arbeiders wanneer zij zware 

voorwerpen moeten verplaatsen of afwassen, zware objecten door mannelijke 

werknemers worden afgewassen of de werknemers aangeraden wordt de taken die te 

zwaar zijn in de mate van het mogelijke met twee personen uit te voeren. 

Werknemers kunnen elkaar op die manier helpen bij het uitvoeren van de taken en 

oudere werknemers worden een beetje ontlast. Een bijkomend voordeel hiervan is dat 

wanneer er iemand van het team ziek wordt, de ander dit kan opvangen. Een laatste 

voorbeeld dat hieromtrent gegeven werd houdt in dat  werknemers samenwerken om 

zware lasten naar de verschillende verdiepingen te brengen, ook de leveranciers 

helpen. Ze vormen een lange ketting om zo de lasten aan elkaar door te geven. 
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Wanneer een werknemer lichamelijk klachten heeft, wordt in de mate van het 

mogelijke lichter werk gezocht voor hem. Zo kan men hem bijvoorbeeld laten 

plaatsnemen aan de kassa, waar het werk heel wat lichter is dan op andere plaatsen 

in het restaurant. Een andere uitbater verteld dat de werknemers wel tijdelijk lichter 

werk toegeschoven kunnen krijgen, maar dat er hierbij wel op gelet moet worden dat 

de andere werknemers hierdoor niet te fel belast worden. Ten slotte krijgen oudere 

werknemers in één van de ondervraagde uitbatingen de kans af te bouwen wanneer 

ze het werk niet meer aankunnen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld overstappen op 

administratief werk.  

 

Maatregelen die in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen vormen 

 

Eén van de uitbater stelt spontaan, als antwoord op de open vragen, voor om in de 

toekomst de werktaken van de werknemers te optimaliseren. Hij bedoelt hiermee dat 

de taken geanalyseerd zouden moeten worden om zo te onderzoeken hoe men de 

taken op de best mogelijke en dus optimale manier kan uitvoeren. Zo stelt hij 

bijvoorbeeld voor om voor het vullen van de drankautomaat te onderzoeken welke de 

beste en minst belastende manier is om deze taak uit te voeren. Deze informatie kan 

de werknemers helpen de belasting die hun taken met zich meebrengen te 

verminderen. Zij zijn dan echter wel zelf verantwoordelijk om zich aan deze optimale 

uitvoering te houden. De geranten kunnen hun werknemers enkel maar aanmoedigen 

dit te doen. 
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b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn (zie tabel 7) 

 

Er zijn reeds heel wat van de maatregelen die opgenomen zijn in de vragenlijst met 

betrekking tot dit onderwerp toegepast in de uitbatingen. De maatregelen die het 

vaakst wordt toegepast zijn het aanpassen van het werk aan de individuele situatie 

van de werknemer, rekening houden met de gezondheid, de leeftijd en de 

competenties, het inschakelen van de oudere werknemers voor het coachen en het 

opleiden van de jongeren en de oudere werknemers de kans geven delen van hun 

taak die te belastend zijn af te geven aan een collega. Deze maatregelen worden in 

meer dan de helft van de uitbatingen toegepast. 

 

Maatregelen die in de toekomst mogelijke oplossingen kunnen vormen (Zie tabel 8) 

 

Een maatregel die meer dan de helft van de uitbaters zien zitten om in de toekomst 

toe te passen is de oudere werknemers de kans te geven een deel van de 

verantwoordelijkheden en taken, weliswaar minder belastende taken, over te nemen 

van een collega of een leidinggevende. 

 

2.3.2. Maatregelen gericht op mobiliteit 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn 

 

De maatregel die in het merendeel van de uitbatingen wordt genomen om de 

belasting van de werknemers te verminderen heeft te maken met taakroulatie. De 

werknemers hebben een beurtrol waardoor ze afwisseling hebben in hun taken. Dit is 

het geval in ongeveer tweederde van de ondervraagde uitbatingen. Elke uitbating 

heeft zo zijn eigen manier om deze maatregel toe te passen. 
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Een eerste uitbater vertelt hierover dat iedere werknemer in de keuken wel zijn 

verantwoordelijkheid heeft, maar dat de taken toch in elkaar overvloeien. Dit zorgt er 

voor dat de werknemers afwisseling hebben in hun taken. Een andere uitbater voegt 

hier aan toe dat deze afwisseling van taken ook wordt opgenomen in het uurrooster 

van de werknemers. Naast deze twee uitbaters zijn er nog verschillende andere 

uitbaters die weten te vertellen dat hun werknemers wisselende taken hebben. Dit 

brengt veel variatie met zich mee en zorgt er voor dat de werknemers kunnen 

afwisselen tussen belastende en minder belastende taken. 

 

Daarnaast zegt één van de uitbaters dat de werknemers slechts één week hetzelfde 

werk doen, daarna schuiven ze het werk door. Hierdoor moeten de werknemers 

maximum een week aan een stuk zwaar werk verrichten. Naast deze uitbating zijn er 

nog een aantal andere uitbatingen waar deze manier van werken wordt toegepast. De 

werknemers krijgen op die manier de kans om week na week een andere taak uit te 

oefenen. 

 

In andere uitbatingen ten slotte wordt dan weer elke dag van taak gewisseld. Eén van 

de uitbaters vertelt hierover dat de werknemers elke dag een andere taak uitvoeren. 

Zo kunnen ze afwisselen tussen zware en lichte taken en drukke en minder drukke 

werkposten. De verschillende taken die de werknemers in deze uitbating kunnen 

uitvoeren zijn: werken aan kassa nummer 1, dit is een zeer drukke kassa waar 

voortdurend klanten staan aan te schuiven, werken aan kassa nummer 2, deze kassa 

wordt enkel geopend wanneer het te druk wordt aan kassa 1 en de taak gaat samen 

met de afwas van de zware potten en pannen, het ledigen van de karren aan de 

afwasmachine, de afwasmachine inzetten en de afwasmachine leegmaken, wat dan 

meteen samen gaat met het opbergen van de propere vaat. 
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b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn (zie tabel 7) 

 

Het afwisselen van lichte en zware taken is volgens de uitbaters een zeer goede 

maatregel. Deze manier van werken wordt, volgens de resultaten uit de vragenlijst, 

dan ook maar liefst in veertien van de vijftien organisaties toegepast. Deze maatregel 

werd, zoals hierboven te zien is reeds spontaan door verschillende uitbaters 

aangehaald.  

 

Een andere maatregel in mindere mate, maar toch nog door meer dan 50% van de 

uitbaters, toegepast, is het doorvoeren van verschuivingen binnen het 

personeelsbestand.  

 

Maatregelen die in de toekomst mogelijke oplossingen kunnen vormen (zie tabel 8) 

 

Een maatregel die heel wat uitbaters, meer dan de helft, een goede maatregel vinden 

die in de toekomst mogelijk een oplossing kan vormen is het samenwerken met 

externe bedrijven. Op die manier kan men voor werknemers die hun taak niet meer 

aankunnen of om ervaringsconcentratie tegen te gaan op zoek gaan naar een andere 

functie naar welke de werknemers kunnen overstappen. 

 

Maatregelen die de uitbaters echt niet zien zitten (zie tabel 9) 

 

In verband met mobiliteit is er één maatregel die het merendeel van de geranten van 

de uitbatingen niet ziet zitten. Maar liefst 10 van de ondervraagde uitbaters vinden 

demotie geen gepaste maatregel om de belasting van oudere werknemers tegen te 

gaan. 
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2.3.3. Maatregelen gericht op arbeidsvoorwaarden 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn 

 

In sommige uitbatingen hebben de werknemers zoals hierboven reeds vermeld niet de 

mogelijkheid extra pauzes te nemen. In andere uitbatingen zitten extra pauzes er wel 

in voor de werknemers. Wanneer de werknemers, en vooral de oudere werknemers 

nood hebben aan een beetje extra rust kunnen ze deze krijgen. Dit helpt de belasting 

van de werknemers een beetje te verminderen. Eén van de uitbaters merkte zelfs op 

dat het in zijn uitbating niet toegestaan is een pauze over te slaan. Daarnaast mogen 

volgens een andere uitbater de werknemers in de mate van het mogelijke en wanneer 

het nodig is vroeger naar huis. 

 

Een volgende maatregel die een aantal uitbaters aanhaalden was de werknemers de 

mogelijkheid geven de uurregeling in de mate van het mogelijke zelf te kiezen. De 

uurroosters worden dan opgesteld in samenspraak met de werknemers en de 

werknemers kunnen in de mate van het mogelijke meebepalen wanneer ze willen 

beginnen met werken. 

 

Verder wordt nog gezegd dat weekendwerk beperkt wordt voor oudere werknemers. 

Eén van de uitbaters voegt daar nog aan toe dat er voor de uitvoering van 

weekendwerk een beurtrol is opgesteld. Zo moeten de werknemers niet al te dikwijls 

werken in het weekend en ondervinden ze hiervan ook niet veel hinder. Niet alleen het 

weekendwerk wordt beperkt, maar ook avondwerk wordt in de mate van het 

mogelijke vermeden.  

 

Een andere maatregel is dan weer het vrijstellen van oudere werknemers van 

overuren. Overuren zijn zeer belastend. Werknemers vanaf 58 jaar moeten dit niet 

meer doen omdat ze anders de volgende dag niet meer gerecupereerd zijn en het 

werk toch doorgaat.   
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Een laatste maatregel die wordt aangehaald is het toekennen van anciënniteitsdagen 

aan de werknemers. Hoe langer men bij Sodexo werkt, des te meer extra verlofdagen 

krijgt men.  

Maatregelen die in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen vormen 

 

Voor de toekomst weet een uitbater ons te vertellen dat het invoeren van tijdskrediet 

voor oudere werknemers een goede maatregel zou zijn. Hierdoor kunnen de 

werknemers dan een week werken en zijn ze daarna eventjes rustig thuis.  

 

b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn (zie tabel 7) 

 

Maatregelen in verband met de arbeidsvoorwaarden die reeds veelvuldig zijn 

toegepast zijn het toestaan van deeltijdse arbeid voor oudere werknemers en het 

proberen te vermijden van onregelmatige werktijden voor ouderen. Deze maatregelen 

zijn beide terug te vinden in tien van de vijftien of anders gezegd 67% van de 

uitbatingen 

 

Maatregelen die in de toekomst mogelijke oplossingen kunnen vormen (zie tabel 8) 

 

In deze reeks van factoren springt er één factor uit waarover maar liefst 73% van de 

uitbaters denkt dat het een goede maatregel zou zijn om in de toekomst toe te passen. 

Deze maatregel is niet meteen gericht op het verminderen van de belasting van 

oudere werknemers, maar verhoogt de motivatie van deze werknemers des te meer. 

De maatregel uit de vragenlijst waarover het gaat is het toekennen van een 

loonsverhoging aan oudere werknemers vanaf bijvoorbeeld 62 jaar. 

 

Het toekennen van meer verlofdagen vanaf een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 50 of 

55 jaar en het aanpassen van de pauzes aan de leeftijd van de werknemers, zijn 

andere voorgestelde maatregel die goed onthaald werden. Ongeveer 50% van de 

uitbaters ziet hier het nut zeker van in. 
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Maatregelen die de uitbaters echt niet zien zitten (zie tabel 9) 

 

Van de maatregelen die opgenomen zijn in de vragenlijst, zijn er een viertal waarover 

de uitbaters het over het algemeen eens zijn dat het geen goede maatregel zijn om de 

situatie in de toekomst te verbeteren. Drie van deze maatregelen behoren tot de 

maatregelen gericht op de arbeidsvoorwaarden. Deze zijn het aanpassen van de 

uurroosters aan de omstandigheden van de oudere werknemers, het invoeren van het 

cafetariasysteem en het uitdelen van geldelijke bonussen die gelinkt zijn aan de 

leeftijd en niet aan de prestaties. Ze zijn van mening dat door het invoeren van deze 

maatregelen er een tweestrijd kan ontstaan tussen de oudere en de jongere 

werknemers. Daarenboven zorgt een bonussysteem dat gelinkt is aan de leeftijd 

ervoor dat de werknemers geen verband meer zien tussen hun prestaties en hun werk 

wat de prestaties van de werknemers negatief kan beïnvloeden. 

 

2.3.4. Maatregelen gericht op arbeidsomstandigheden 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn 

 

In een aantal uitbatingen waar gladde vloeren extra belasting en ongevallen konden 

veroorzaken is er reeds een antisliplaag aangebracht op de werkvloer. Daarnaast 

krijgen de werknemers werkschoenen om beter om te kunnen met gladde vloeren. 

 

Eén van de uitbaters vertelde dat in zijn uitbating de keuken nog niet zo lang geleden 

helemaal vernieuwd is. De werknemers beschikken nu dus over de juiste en 

aangepaste werkmiddelen en ondervinden geen belasting meer van een slechte 

infrastructuur. Zo zijn bijvoorbeeld de frigo’s voorzien van lichte en gemakkelijk 

hanteerbare deuren. 

 

Voor de problemen die ontstaan doordat de voorraadkamer en de keuken op een 

ander niveau zijn gevestigd heeft men in een uitbating ook reeds voor een oplossing 

gezorgd. Alles is in deze uitbating naar het gelijkvloers gebracht. De voorraadkamer 

bevindt zich dus niet meer in de kelder. Alles kan nu gemakkelijker met karren worden 

bereikt. De werknemers kunnen nu alles verplaatsten met karren en hoeven niets 
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meer te dragen. Andere maatregelen die men heeft getroffen zijn het plaatsen van 

ventilators en goede verluchtingsapparaten, om toch een beetje een oplossing te 

bieden aan de hitte. Ten slotte is voor het werken in koude omgevingen aangepaste 

kledij voorzien, waardoor de werknemers zich tegen de koude kunnen wapenen. 

 

Maatregelen die in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen vormen 

 

De maatregelen die de geranten voorstellen in verband met de 

arbeidsomstandigheden zijn afhankelijk van hoe het gesteld is met de 

omstandigheden in hun uitbating. Er wordt voorgesteld om de infrastructuur aan de 

koelruimtes te vervangen of om een extra koelruimte te voorzien op de verdieping 

waar de keuken zich bevindt. Daarnaast is het in de uitbatingen waar het magazijn op 

een andere verdieping ligt dan de keuken een goede maatregel deze voorraadkamer 

naar hetzelfde niveau te brengen als dat van de keuken of om goed uitgeruste 

goederenliften te installeren zodat de voorraden gemakkelijker naar de keuken 

kunnen worden getransporteerd. In de uitbatingen waar geen airco voorzien is, wordt 

voorgesteld er één te plaatsen om zo de temperatuur in de werkruimtes een beetje 

dragelijk te maken. Een laatst voorstel is het plaatsen van een nieuwe vloer in de 

keuken. Het is de bedoeling dat deze nieuwe vloeren minder glad zijn, gemakkelijker 

opdrogen en beter te reinigen zijn. 
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2.3.5. Maatregelen gericht op opleidingen en training 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn 

 

De werknemers krijgen opleidingen op het vlak van hygiëne en veiligheid, ze kunnen 

deelnemen aan een rugscholing en kunnen een cursus over hef- en tiltechnieken 

bijwonen. In verband met hef-en tiltechnieken is al meermaals een opleiding 

georganiseerd. Achteraf volgt dan een controle of de technieken juist worden 

toegepast en of er nog dingen moeten worden aangepast. Verder wordt ook nog 

preventief advies verleend in verband met de uitvoering van het werk. Zo kan het 

werk op een betere en minder belastende manier worden uitgevoerd. Ten slotte weet 

een gerant ons nog te vertellen dat ze haar werknemers zelf ook aanspoort om door 

de knieën te gaan, in plaats van hun rug te krommen als ze zich willen buigen. 

 

b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn (zie tabel 7) 

 

Zoals uit de antwoorden op de open vragen blijkt worden er reeds heel wat trainingen 

en opleidingen georganiseerd voor de werknemers. De resultaten uit de vragenlijst 

benadrukken dit nog eens. In 87% van de uitbatingen, wat overeen komt met 13 van 

de 15 uitbatingen krijgen de werknemers kansen om deel te nemen aan trainingen en 

opleidingen. 

 

Maatregelen die in de toekomst mogelijke oplossingen kunnen vormen (zie tabel 8) 

 

Herscholing van de werknemers om gelijkaardige jobs te kunnen blijven uitoefenen is 

een maatregel waar verschillende uitbaters nog niet over na hebben gedacht, maar 

die volgens de helft onder hen toch wel zeer nuttig lijkt.  
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2.3.6. Maatregelen gericht op ergonomie 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn  

 

Een eerste ergonomische maatregel die wordt genomen heeft betrekking op stockeren 

van zware lasten in de opslagruimte. Zware lasten worden op heuphoogte geplaatst, 

zodat ze gemakkelijker in de rekken kunnen worden gezet of uit de rekken kunnen 

worden gehaald en dit tillen dus niet voor nog meer belasting gaat zorgen. Lasten 

mogen niet te hoog en niet te laag worden opgeslagen, de hoogste en de laagste 

leggers worden bezet door lichtere voorwerpen. Hier moet wel bij opgemerkt worden 

dat zware gewichten reeds zo veel mogelijk worden afgeschaft. Grote en zware lasten 

worden in de mate van het mogelijke onderverdeeld in kleinere hoeveelheden. De 

zware bakken waar vroeger het eten uit werd geschept zijn in een aantal uitbatingen 

vervangen door kleinere en lichtere bakken die gemakkelijker te hanteren zijn en 

minder belastend zijn voor de werknemers. Ten slotte zijn een aantal producten nu 

verpakt in kleinere en lichtere verpakkingen om zo het zware tillen toch al een beetje 

te verlichten. 

 

Een volgende maatregel die ondernomen is op ergonomisch vlak is het inzetten van 

voldoende transportkarren om zware lasten mee te verplaatsen. Zo worden in 

bepaalde uitbatingen extra karretjes ingezet waardoor de werknemers niets meer 

moeten dragen. Op die manier kan alles veel gemakkelijker worden getransporteerd. 

Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van bijkomende bestekkarren zodat de 

werknemers niet meer met bestekbakken moeten sleuren en het voorzien van extra 

karren om de vuile vaat mee te verplaatsen. Er worden niet alleen meer karren 

voorzien maar er worden ook betere transportkarren ter beschikking gesteld. Met 

andere woorden karren die wendbaarder zijn en minder inspanning vragen van de 

werknemers. Naast dit alles worden werknemers er ook regelmatig op gewezen dat ze 

de karren moeten duwen, er mag niet worden getrokken omdat dit meer belastend is. 

 

Verder zijn de hoogtes van de werktafels in de keuken van een aantal uitbatingen 

aangepast aan de noden van de werknemers. In de keuken zijn er tafels op 

verschillende hoogtes beschikbaar. De grotere werknemers kunnen werken aan hoge 
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tafels, kleinere werknemers kunnen werken aan lage tafels. In een andere uitbating is 

er een afwasmachine geïnstalleerd om de grote en zware potten mee af te wassen. Zo 

moeten de werknemers dit niet meer handmatig doen. In diezelfde uitbating zijn er 

ook reinigingssystemen geplaatst waardoor de werknemers niet meer met zware 

emmers moeten sleuren. 

 

Een andere maatregel die reeds genomen is, is de modernisering van een groot deel 

van de infrastructuur. Moderne infrastructuur maakt het werk minder belastend en 

zorgt er voor dat het werk met minder handelingen kan uitgevoerd worden. Deze 

maatregel is echter niet mogelijk in alle uitbatingen. De uitbatingen zijn voor hun 

infrastructuur voor een groot deel afhankelijk van de organisaties waar ze mee 

samenwerken. Hierdoor is het voor de meeste uitbatingen niet vanzelfsprekend 

aanpassingen door te voeren aan hun infrastructuur. 

 

Een laatste voorbeeld van een ergonomische maatregel die in een uitbating is 

toegepast, is het installeren van beugels onder de tafels in de restaurant om stoelen in 

te schuiven. Hierdoor moeten de werknemers de stoelen niet meer op de tafel zetten 

om de zaal te kuisen, maar moet men de stoelen gewoon een klein stukje optillen om 

ze in de beugels te hangen.  

 

Maatregelen die in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen vormen  

 

Voorstellen die de geranten doen om de ergonomie op de werkplek te verbeteren zijn: 

het voorzien van karren met een motor, bijvoorbeeld om drank mee te vervoeren, 

zodat de werknemers de zware karren niet meer zelf moeten duwen, het installeren 

van een systeem wat ervoor zorgt dat de werknemers niet meer moeten buigen bij 

het afruimen of het leegmaken van de karren voor de afwas en ten slotte het 

installeren van liften om zware lasten mee te verplaatsen zodat de werknemers ook 

zelf niet meer zo veel moeten heffen en tillen. 
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b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn (zie tabel 7) 

 

Maatregelen die reeds veelvuldig genomen zijn in verband met de ergonomie op de 

werkvloer zijn het aanpassen van de rolwagentjes in de afwasruimtes en het 

verbeteren van de hoogtes van de bedientafels. Deze toepassingen zijn in 11 

respectievelijk 10 van de ondervraagde uitbatingen doorgevoerd, wat dus wel een vrij 

hoge score is. 

 

 

2.3.7. Maatregelen gericht op fysieke activiteit 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn 

 

Tijdens één van de interviews haalde een uitbater een aantal voorbeelden aan van 

maatregelen die hij onderneemt om de fysieke activiteit onder zijn werknemers te 

bevorderen. Zo maken ze soms groepsuitstappen naar de bowlingbaan, …, om de 

lichaamsbeweging bij de werknemers te bevorderen. Daarnaast worden de 

werknemers aangemoedigd met de fiets naar het werk te komen. De uitbater geeft 

zelf het goede voorbeeld. Een laatste initiatief dat wordt genomen is het organiseren 

van sportwedstrijdjes. De werknemers dagen elkaar uit om het op sportief vlak tegen 

elkaar op te nemen. Andere voorbeelden werden hieromtrent niet gegeven door de 

rest van de uitbaters. 
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b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die in de toekomst mogelijke oplossingen kunnen vormen (zie tabel 8) 

 

Uit de antwoorden die kunnen we afleiden dat het niet zo best gesteld is met het 

stimuleren van de fysieke activiteit, of anders gezegd de lichaamsbeweging van de 

werknemers. De resultaten uit de vragenlijst bevestigen dit vermoeden. In slechts 

20% van de uitbatingen wordt tijd en geld geïnvesteerd in de lichaamsbeweging van 

de werknemers. Ongeveer tweederde van de uitbaters vinden het nochtans wel een 

goed idee acties te ondernemen om de werknemers meer aan lichaamsbeweging te 

laten doen.  

 

 

2.3.8. Maatregelen gericht op de organisatie van het werk 

a) Spontane antwoorden op open vragen 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn om deze problemen tegen te gaan 

 

In een aantal uitbatingen kunnen de werknemers hun werktempo zelf bepalen. Het 

enige waar op gelet wordt is of al het werk op het einde van de dag gedaan is. 

Wanneer dit niet het geval is hebben de werknemers de mogelijkheid om iets langer 

door te werken.  

 

Een andere maatregel die de uitbaters aanhalen is de werknemers de vrijheid geven 

zelf te bepalen op welke manier en in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren. Af 

en toe is er wat bijsturing nodig voor de goede gang van zaken, maar de werknemers 

mogen zelf beslissen hoe ze dit allemaal klaren. Een andere uitbater zegt dat de 

verschillende taken die de werknemers moeten uitvoeren wel vast liggen. Er is 

beschreven hoe de werknemers deze taken moeten uitvoeren en hoe vaak. Maar ze 

mogen wel zelf kiezen wanneer ze welke taak doen, hoe ze hun werk organiseren. Ook 

deze aanpak kan de belasting reeds gedeeltelijk verminderen 
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Eén van de uitbaters merkt hierbij op dat bij de organisatie van het werk er rekening 

wordt gehouden met de noden en de wensen van de werknemers. Er wordt ook steeds 

naar hun mening gevraagd als er veranderingen worden doorgevoerd of er dingen 

moeten worden aangepast, zo zegt hij. 

Maatregelen die in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen vormen 

 

Omdat het werktempo in heel wat uitbatingen erg hoog ligt en de werkdruk die op de 

schouders van de werknemers ligt erg groot is, stelt een uitbater voor meer 

werknemers in te zetten om op die manier de belasting van elke individuele 

werknemer te verminderen. De aanwezigheid van meer werknemers voor dezelfde 

hoeveelheid werk zorgt ervoor dat zowel de werkdruk als het werktempo verminderen. 

Wordt er echter niks ondernomen om dit probleem tegen te gaan, dan zullen, volgens 

de uitbater, de werknemers na verloop van tijd niet meer in slagen dezelfde service 

aan te bieden. 

 

 

b) Antwoorden uit vragenlijst 

Maatregelen die nu reeds ondernomen zijn (zie tabel 7) 

 

De topic die opgenomen is in de vragenlijst met betrekking tot de organisatie van het 

werk houdt in dat de werknemers de vrijheid krijgen om zelf te bepalen op welke 

manier en in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren. In 60% van de uitbatingen 

wordt deze maatregel reeds toegepast. 
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2.3.9. Besluit met betrekking tot de maatregelen 

 

Maatregelen gericht op aanpassingen in het werk die al zijn toegepast in de 

uitbatingen zijn: de werknemers de kans geven taken die te zwaar zijn te laten 

uitvoeren door een collega of de taak met twee of meerdere personen uit te voeren en 

de werknemers in de mate van het mogelijke lichter werk te geven wanneer deze de 

taken niet meer aan kunnen. Daarnaast wordt ook het aanpassen van het werk aan de 

individuele situatie van de werknemer, rekening houden met de gezondheid, de 

leeftijd en de competenties en het inschakelen van de oudere werknemers voor het 

coachen en het opleiden van de jongeren toegepast als maatregel tegen de fysieke 

belasting. Maatregelen die hieromtrent in de toekomst een oplossing bieden zijn: het 

analyseren van de taken om zo te onderzoeken hoe men de taken op de best 

mogelijke en dus optimale manier kan uitvoeren en de oudere werknemers de kans 

geven een deel van de verantwoordelijkheden en taken, weliswaar minder belastende 

taken, over te nemen van een collega of een leidinggevende.  

 

Maatregelen in verband met mobiliteit die reeds worden toegepast zijn 

taakroulatie en de meerbepaald het afwisselen van lichten en zware taken en het 

doorvoeren van verschuivingen binnen het personeelsbestand. Een maatregel die heel 

wat uitbaters een goede maatregel vinden voor de toekomst is het samenwerken met 

externe bedrijven. Een maatregel die de uitbaters helemaal niet zien zitten om de 

belasting tegen te gaan is demotie. 

 

Maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden die al worden toegepast 

in een aantal uitbatingen zijn het voorzien van extra pauzes, de werknemers de 

mogelijkheid geven de uurregeling in de mate van het mogelijke zelf te kiezen, 

beperken van weekendwerk voor oudere werknemers, vermijden van avondwerk voor 

oudere werknemers, oudere werknemers vrijstellen van overuren, het toekennen van 

anciënniteitsdagen aan de werknemers, het toestaan van deeltijdse arbeid voor 

oudere werknemers en het proberen te vermijden van onregelmatige werktijden voor 

ouderen. Voor de toekomst vermelden de uitbaters dat het invoeren van tijdskrediet 

voor oudere werknemers, het toekennen van een loonsverhoging aan oudere 

werknemers vanaf bijvoorbeeld 62 jaar, het toekennen van meer verlofdagen vanaf 

een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 50 of 55 jaar en het aanpassen van de pauzes aan 
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de leeftijd van de werknemers goede maatregelen zouden zijn. Maatregelen die de 

uitbaters hieromtrent echt niet zien zitten zijn het aanpassen van de uurroosters aan 

de omstandigheden van de oudere werknemers, het invoeren van het 

cafetariasysteem en het uitdelen van geldelijke bonussen die gelinkt zijn aan de 

leeftijd en niet aan de prestaties. 

 

Maatregelen die al genomen zijn in een aantal uitbatingen in verband met de 

arbeidsomstandigheden zijn het aanbrengen van een antisliplaag, het voorzien van 

aangepaste kledij en schoeisel voor de werknemers, het plaatsen van ventilatoren en 

goede verluchtingsapparaten, het vernieuwen van de infrastructuur en de volledige 

werkomgeving van de werknemers in de uitbating naar hetzelfde niveau brengen. 

Maatregelen die misschien in de toekomst zullen genomen worden omvatten 

aanpassingen aan de infrastructuur die tot nu toe nog niet zijn doorgevoerd zoals het 

vervangen van de koelruimtes, het instaleren van een airco, het plaatsen van een 

goederenlift en het plaatsen van nieuwe vloeren. 

 

Opleidingen en trainingen die nu reeds georganiseerd worden voor de werknemers 

zijn opleidingen op het vlak van hygiëne en veiligheid, rugscholing, hef- en 

tiltechnieken. In de toekomst zou men er eventueel voor kunnen zorgen dat de 

werknemers pro-actief scholing kunnen volgen om gemakkelijk naar andere bedrijven, 

waar hun competenties nodig zijn, te kunnen overschakelen, weliswaar zonder enige 

verplichting. 

 

Een maatregel in verband met de ergonomie die reeds in bepaalde uitbatingen 

wordt toegepast heeft betrekking op stockeren van zware lasten in de opslagruimte. 

Daarnaast worden grote en zware lasten in de mate van het mogelijke onderverdeeld 

in kleinere hoeveelheden, stelt men voldoende en betere transportkarren ter 

beschikking, heeft men de hoogtes van de werktafels in de keuken aangepast aan de 

noden van de werknemers, heeft men reinigingssystemen geplaatst waardoor de 

werknemers niet meer met zware emmers moeten sleuren en heeft men beugels 

geïnstalleerd onder de tafels in het restaurant om de stoelen in te schuiven. 

Voorstellen die de geranten doen om in de toekomst de ergonomie op de werkplek te 

verbeteren zijn het voorzien van karren met een motor, het installeren van een 

systeem wat ervoor zorgt dat de werknemers niet meer moeten buigen bij het 

afruimen of het leegmaken van de karren voor de afwas en ten slotte het installeren 
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van liften om zware lasten mee te verplaatsen. 

 

Acties die ondernomen worden om de fysieke activiteit onder zijn werknemers te 

bevorderen zijn het maken van groepsuitstappen naar de bowlingbaan, het 

aangemoedigd van werknemers om met de fiets naar het werk te komen en het 

organiseren van sportwedstrijdjes.  

 

Ten slotte dan de maatregelen die in een aantal uitbatingen reeds genomen zijn met 

betrekking tot de organisatie van het werk. Deze zijn de werknemers de kans 

geven hun werktempo zelf te bepalen, bij de organisatie van het werk rekening 

houden met de noden en de wensen van de werknemers en de werknemers de 

vrijheid geven zelf te bepalen op welke manier en in welke volgorde ze hun taken 

willen uitvoeren. Als mogelijkheid wordt er nog aan toegevoegd, zonder het 

kostenaspect in rekening te nemen, om meer werknemers in te zetten om op die 

manier de belasting van elke individuele werknemer te verminderen. 

 

2.4. Prioriteiten 

 

Een laatste item dat bevraagd werd in de vragenlijst zijn de prioriteiten van de 

uitbaters. De vraag die hen gesteld werd was: “Als u het voor het zeggen zou hebben, 

welke drie maatregelen zou Sodexo dan moeten nemen opdat oudere werknemers 

met plezier langer fysiek zware arbeid blijven verrichten?”. Heel wat uitbaters gaven 

echter niet de drie gevraagde maatregelen. Alles bij elkaar vernoemden vier geranten 

helemaal geen prioriteiten, twee geranten noemden slechts één prioriteit, zeven 

geranten vernoemden twee prioriteiten en slechts twee uitbaters gaven het gevraagde 

aantal van drie prioritaire maatregelen. 

 

De prioriteiten die de uitbaters vermeldden kunnen we groeperen in zeven categorieën. 

Deze categorieën kunnen omschreven worden als: beloning van werknemers, het 

voorzien van extra vakantiedagen voor recuperatie, werknemers de kans geven 

minder uren te werken tegen dezelfde vergoeding, werknemers de kans geven ander 

werk te doen als ze daar nood aan hebben, leidinggevenden van Sodexo bezoeken 

laten brengen aan de verschillende uitbatingen, bevorderen van lichaamsbeweging 

van werknemers en voorzien van goede en aangepaste materialen en infrastructuur. 
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Hieronder is een onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die de uitbaters met 

één, twee of drie prioriteiten gaven. Ten slotte is er dan nog een globale samenvatting 

over de verschillende categorieën van prioriteiten en een besluit gemaakt. Deze 

informatie is ook terug te vinden in tabel 11. 

 

2.4.1. Geranten met één prioriteit 

 

De geranten met slechts één prioriteit hechtten belang aan het voorzien van extra 

vakantiedagen en de beloningen van de werknemers. Maatregelen die zij voorstelden 

waren enerzijds het geven van extra vakantiedagen aan werknemers vanaf 50 of 55 

jaar, zodat ze meer tijd hebben om zich te rusten en te recupereren van het zware 

werk en anderzijds het uitdelen van bonussen of een andere geldelijke beloning aan 

de werknemers wanneer de uitbating goede resultaten behaalt. De werknemers 

helpen mee aan het behalen van goede cijfers voor de uitbating. Toch worden zij bij 

het uitdelen van bonussen voor de goede resultaten vaak over het hoofd gezien. 

Alleen door de werknemers bij tijd en stond te belonen voor hun goede werk kan men 

werknemers blijven motiveren zich in te zetten. 

 

2.4.2. Geranten met twee prioriteiten 

 

Zeven van de vijftien geranten gaven twee prioriteiten. Deze prioriteiten waren zeer 

uiteenlopen en hadden betrekking op zes van de zeven bovengenoemde categorieën. 

In verband met beloning vertelden ze ten eerste dat de werknemers moeten weten 

dat ze gerespecteerd worden en belangrijk zijn voor het bedrijf en dat men dit kan 

bereiken door de werknemers kleine geschenkjes of geldelijke bonussen te geven. Ten 

tweede moet er meer geld worden vrij gemaakt om de werknemers te kunnen 

motiveren met geldelijke beloningen. De beloning die de werknemers ontvangen voor 

hun werk moeten aangepast zijn. De beloning die ze nu ontvangen is te laag in 

vergelijking met het werk dat ze moeten verrichten. Verder zou men de oudere 

werknemers moeten belonen voor hun jaren dienst en inzet. Dit zou men kunnen doen 

door extra betaalde vrije dagen aan de oudere werknemers te geven. Een laatste 

maatregel die hieromtrent werden aangehaald is het belonen van werknemers die niet 

ziek zijn geweest gedurende het voorbije jaar. Dit motiveert de werknemers om niet 
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zomaar thuis te blijven en gaat arbeidsverzuim tegen. Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat dit er voor kan zorgen dat werknemers ziek naar het werk komen. Dit 

komt de productiviteit niet ten goede en andere werknemers kunnen hierdoor ook ziek 

worden. De enige categorie waar niets over vermeldt werd was het voorzien van extra 

vakantiedagen voor recuperatie. 

 

Deze uitbaters zijn ook van mening dat de oudere werknemers de kans moeten 

krijgen minder uren te werken, maar toch evenveel te blijven verdienen. Daarbij wordt 

opgemerkt dat wanneer werknemers verplicht zijn over te stappen naar deeltijdse 

arbeid omdat ze hun werk niet meer aan kunnen, dit zou moeten kunnen zonder loon 

verlies. Dus deeltijds werken en toch als een voltijdse werknemer uitbetaald worden. 

Vele werknemers die hun werk niet meer aankunnen zijn toch verplicht voltijds te 

blijven werken omdat een deeltijds loon niet volstaat. Daarnaast ontvangen de 

werknemers die op het einde van hun loopbaan deeltijds gaan werken ook een lager 

pensioen. Het is belangrijk dat er aan deze problematiek aandacht wordt besteed en 

dat men deze mensen niet in de kou laat staan. 

 

Verder wordt er door de geranten vermeld dat de oudere werknemers de kans moeten 

krijgen van functie te veranderen wanneer ze dit zelf willen. Men moet de werknemers 

de kans geven ander werk uit te voeren ergens binnen Sodexo wanneer de 

werknemers hun werk niet meer aankunnen. Eventueel moeten er dan jobs worden 

gecreëerd speciaal voor oudere werknemers. Momenteel wordt er nog te weinig 

gedaan voor oudere werknemers en worden er geen lichtere jobs aangeboden voor 

werknemers die hun zware werk niet meer aankunnen. 

 

Een volgend voorstel dat werd gedaan door de geranten houdt verband met de 

bezoeken van leidinggevenden. De leidinggevenden van Sodexo zouden regelmatig 

een bezoek moeten brengen aan de verschillende uitbatingen en dan ook zelf moeten 

meewerken om te weten hoe het er aan toe gaat in de uitbatingen, zelf kennis te 

maken met de problematiek en meer voeling te krijgen met de situatie. Hierdoor zijn 

ze beter in staat goede beslissingen te nemen in verband met de uitbatingen, worden 

er geen onnodige maatregelen getroffen of dingen aangepast die de werknemers meer 

last opleveren dan helpen. 

 



 

 

- 136 - 

In verband met het bevorderen van de lichaamsbeweging van oudere werknemers 

stelde één van de uitbaters voor sportcheques uit te delen aan de werknemers. Deze 

sportcheques moeten de werknemers dan motiveren om sneller hun sportschoenen 

aan te trekken en te werken aan hun fysieke conditie. 

 

Ten slotte hebben deze uitbaters het over de infrastructuur en de materialen die ter 

beschikking staan van de werknemers. Ze zeggen dat de juiste en goed aangepaste 

apparatuur en infrastructuur moet voorzien zijn zodat de werknemers hun job op een 

veilige en aangename manier kunnen uitvoeren en dat ervoor gezorgd moet worden 

dat er genoeg materiaal voor handen is. 

 

2.4.3. Geranten met drie prioriteiten 

 

 De twee geranten die drie maatregelen noemden, ten slotte, hechtten vooral belang 

aan maatregelen in verband met de beloning van werknemers, de kans die gegeven 

worden aan werknemers om minder uren te werken tegen dezelfde vergoeding en 

maatregelen in verband met voorzieningen van goede materialen en infrastructuur. De 

maatregelen die zij in verband met de beloning van de werknemers voorstelden waren 

ten eerste het geven van een hogere vergoeding aan de werknemers die beter 

aansluit bij het werk dat ze moeten uitvoeren en dus representatief is. Een tweede 

maatregel is het geven van premies aan weekendwerkers die voldoende hoog zijn en 

de werknemers motiveert om weekend werk te doen. Maatregelen die voorgesteld 

werden in verband met de materialen en de infrastructuur zijn het installeren van een 

goed ventilatiesysteem om de frisse lucht binnen en de warme lucht buiten te krijgen 

en het voorzien van beter aangepast materiaal, dat het niet laat afweten, zodat de 

werknemers hier geen hinder van ondervinden. 

 

2.4.4. Samenvattend 

 

De maatregelen die het vaakst vernoemd werden door de uitbaters hebben te maken 

met de beloning van de werknemers, dit soort maatregelen werd 8 keer vermeld. De 

maatregelen die op de tweede plaats komen, en 5 keer werden vermeld, hebben 

betrekking op de voorzieningen van goede en aangepaste materialen en infrastructuur. 
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Daarna volgen nog de maatregelen in verband met het geven van kansen aan de 

werknemers om minder uren te werken tegen dezelfde vergoeding, die in 13,64% van 

de gevallen of anders gezegd 3 van de 22 keren werd vernoemd, de maatregelen met 

betrekking tot het geven van kansen aan de werknemers om ander werk te doen als 

ze daar nood aan hebben en de bezoeken van de leidinggevenden van Sodexo aan de 

verschillende uitbatingen, die beide in 9,09% van de gevallen of 2 van de 22 keren 

werden vernoemd en ten slotte de maatregelen die slechts één keer werden 

aangehaald: het voorzien van extra vakantiedagen voor recuperatie en het bevorderen 

van lichaamsbeweging van werknemers. 

 

2.4.5. Besluit met betrekking tot prioriteiten 

 

In dit laatste onderdeel hebben we de uitbaters de vraag gesteld welke drie 

maatregelen ze zouden nemen opdat oudere werknemers met plezier langer fysiek 

zware arbeid blijven verrichten. Op deze manier kwamen we de prioriteiten van de 

uitbaters te weten.  

 

De prioriteiten die de uitbaters gaven hebben we verdeeld in zeven categorieën. Deze 

categorieën hebben we beschreven als: beloning van werknemers, het voorzien van 

extra vakantiedagen voor recuperatie, werknemers de kans geven minder uren te 

werken tegen dezelfde vergoeding, werknemers de kans geven ander werk te doen als 

ze daar nood aan hebben, leidinggevenden van Sodexo bezoeken laten brengen aan 

de verschillende uitbatingen, bevorderen van lichaamsbeweging van werknemers en 

voorzien van goede en aangepaste materialen en infrastructuur.  

 

We kunnen de uitbaters indelen in drie groepen. Een eerste groep zijn de geranten die 

slechts één prioriteit vernoemden, de tweede groep is deze van de geranten die twee 

prioriteiten vermeldden en in een derde groep plaatsen we de geranten die drie 

prioriteiten gaven. 

 

De prioriteiten van de geranten die tijdens het interview slechts 1 prioriteit 

vernoemden situeren zich rond het voorzien van extra vakantiedagen voor de 

werknemers en het uitdelen van gepaste en voldoende beloningen van de werknemers. 
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De prioriteiten van de geranten die er twee vernoemden waren zeer uiteenlopend. Ze 

situeren zich, net zoals hierboven, bij het uitdelen van gepaste en voldoende 

beloningen. Daarnaast liggen hun prioriteiten ook bij het voorzien in de mogelijkheid 

voor werknemers om minder uren te werken tegen dezelfde vergoeding en om ander 

werk te doen als de werknemers daar nood aan hebben, de bezoeken van de 

leidinggevenden van Sodexo aan de verschillende uitbatingen, het bevorderen van 

lichaamsbeweging van werknemers en het voorzien van goede en aangepaste 

materialen en infrastructuur.  

 

De geranten die drie prioriteiten opnoemden zeiden dat ze vooral belang hechtten aan 

het uitdelen van gepaste en voldoende beloningen voor werknemers, het voorzien in 

de mogelijkheid voor de werknemers om minder uren te werken tegen dezelfde 

vergoeding en het voorzien van goede materialen en infrastructuur. 

 

Zoals we reeds kunnen verwachten uit het bovenstaande is de maatregel waar de 

uitbaters het meest belang aan hechten het uitdelen van gepaste en voldoende 

beloningen. Daarna volgen het voorzien in goede en aangepaste materialen en 

infrastructuur, het geven van kansen aan de werknemers om minder uren te werken 

tegen dezelfde vergoeding, het geven van kansen aan de werknemers om ander werk 

te doen als ze daar nood aan hebben en de bezoeken van de leidinggevenden van 

Sodexo aan de verschillende uitbatingen. De maatregelen die slechts één maal als 

prioritair werd gezien waren het voorzien van extra vakantiedagen voor recuperatie en 

het bevorderen van lichaamsbeweging van werknemers. 
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DEEL 4: CONCLUSIES 

Hoofdstuk 1:  Vergelijking tussen literatuurstudie en 

praktijkstudie 

 

Door de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking ontstaat er een tekort aan 

arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijven heel wat oudere werknemers 

niet actief op de arbeidsmarkt tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben. Eén van deze oorzaken is de grote fysieke belasting 

en/of werklast die oudere werknemers in fysiek belastende jobs ondervinden. Door 

deze grote werklast die eventueel de belastbaarheid van de werknemers overstijgt, 

nemen de mogelijkheden van oudere werknemers om aan het werk te blijven af. 

 

Deze problematiek doet zich voor in verschillende bedrijven in verschillende sectoren. 

Ook Sodexo, dat deel uitmaakt van de horecasector, ontsnapt hier niet aan. Hun 

werknemers hebben bij het uitvoeren van hun taken last van fysieke belasting. 

Daarom zijn we in de literatuur en door middel van een praktijkstudie bij Sodexo op 

zoek gegaan naar problemen in verband met de fysieke belasting van oudere 

werknemers en maatregelen hieromtrent in de horecasector. In zowel de 

literatuurstudie als de praktijkstudie zijn de problemen en de maatregelen in dezelfde 

categorieën ingedeeld. Het aanhouden van de indeling maakt het mogelijk een 

vergelijking te maken tussen de verschillende onderdelen in deze eindverhandeling. 

De verschillende categorieën worden in de tekst die hieronder volgt in het vet 

aangeduid.  

 

Over de eerste categorie, de fysieke vereisten van de job, wordt er in de literatuur 

gezegd dat deze te zwaar kunnen zijn, of worden wanneer werknemers oudere worden. 

Uit de focusgroepen die georganiseerd werden met werknemers van Sodexo kwam 

men te weten dat de werknemers de functie fysiek zeer zwaar belastend vinden. 

Tijdens de bezoeken aan de uitbatingen komen dan ook een aantal fysiek zwaar 

belastende elementen naar boven. Zo hebben de werknemers het moeilijk met het 

verplaatsen van de karren en voedselcontainers, moeten ze bij het uitvoeren van hun 

werk een slechte en belastende werkhouding aannemen, moeten ze repeterende 

bewegingen maken en krijgen ze te maken met piekbelasting. Deze elementen zijn 
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ook in de literatuur terug te vinden als fysiek belastende elementen. Daarnaast wordt 

in de literatuur aangehaald dat langdurig rechtstaan, duwen, draaien, buigen en 

knielen, duurbelasting, tillen en dragen van zware lasten fysiek belastend kan zijn. 

Ook deze elementen vinden we terug in de onderdelen van de job die als fysiek 

belastend worden bestempeld door de geranten en de werknemers. Voorbeelden 

hiervan zijn het afwassen en verplaatsen van zware voorwerpen zoals de zware potten 

en pannen, het leegmaken en vullen van de afwasmachine en de transportkarren, het 

vullen van de drankautomaten, de levering en het opbergen van voorraden. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat het binnen Sodexo niet altijd even vanzelfsprekend 

om lichter of gemakkelijker werk te voorzien voor oudere werknemers. Het is niet 

gemakkelijk het werk aan te passen aan oudere werknemers. 

 

Ook de arbeidsomstandigheden en dus ook de werkomgeving waarin werknemers 

hun taken moeten uitvoeren, bepalen de fysieke belasting van de werknemers. In de 

literatuur staat dat slecht en weinig of niet aangepast materiaal en slecht ingerichte of 

te kleine werkruimtes de fysieke belasting van de werknemers doet toenemen. 

Voorbeelden hiervan die terug te vinden zijn in de praktijkstudie zijn een tekort aan 

rekken en opslagruimte, een voorraadplaats die niet op het gelijkvloers ligt of zich op 

een andere verdieping bevindt dan de keuken en de afwezigheid van een goederenlift. 

Bij Sodexo wordt hierover opgemerkt dat er rekening mee moet gehouden worden dat 

men in de uitbatingen afhankelijk is van de infrastructuur die aangeboden wordt door 

de klant, of anders gezegd de organisaties waar Sodexo mee samenwerkt. Dit kan 

soms voor moeilijkheden zorgen omdat de klant niet altijd even bereid is 

aanpassingen te doen aan elementen in de werkruimte die de werknemers belasten. 

De werknemers zelf zijn van mening dat de werkomstandigheden na verloop van tijd 

gaan doorwegen. Arbeidsomstandigheden die verder nog door de werknemers van 

Sodexo als belastend worden ervaren zijn het lawaai in de werkruimtes, te hoge 

temperaturen, te weinig verluchting en natte en vuile vloeren. Deze elementen 

worden ook in de literatuur vermeld als zijnde belasten en hier moet dus zeker 

rekening mee gehouden worden. 
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Belastende arbeidsvoorwaarden die terug te vinden zijn in de literatuur zijn 

onvoorspelbare uren, arbeid in ploegen en dan vooral nachtarbeid, lange werktijden 

en overwerk. Ook de geranten merken op dat de oudere werknemers last ondervinden 

van nachtarbeid, de soms lange werktijden en overuren en zouden hier maar al te 

graag verandering in zien. Ze voegen hier nog aan toe dat ook weekendwerk en een 

tekort aan pauzes niet als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd. Toch zijn de 

arbeidsvoorwaarden bij Sodexo, zo blijkt uit de interviews, goed te noemen. 

 

Verder kan ook de organisatie van het werk fysiek belastend zijn voor de 

werknemers. Een eerste factor die in de literatuur vermeld wordt, is een tekort aan 

vrijheid die aan de werknemers gegeven wordt. De werknemers hebben met andere 

woorden geen invloed op hun werk en kunnen de volgorde waarin ze hun taken 

uitvoeren niet zelf bepalen. Dit werd ook door de uitbaters vermeld als één van de 

problemen waar hun werknemers mee te maken krijgen. De oorzaak hiervan is 

meestal het drukke werkschema en het hoge werktempo. Dit zijn meteen ook twee 

bijkomend problemen die zowel uit de literatuurstudie als de praktijkstudie naar voor 

kwamen. Vooral het hoge werktempo en dan vooral de beperkte mogelijkheid van de 

werknemers om hun eigen werktempo te bepalen was een probleem wat door een 

groot aantal van de uitbaters werd aangehaald. 

 

Een volgend probleem dat niet uit het oog mag worden verloren is het tekort aan 

trainingen en opleidingen. Dit tekort brengt een lagere inzetbaarheid en mobiliteit 

met zich mee, wat dan weer arbeidsconcentratie en uiteindelijk een hogere werkdruk 

en extra belasting als gevolg kan hebben.  

 

Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de fysieke activiteit van de 

werknemers. Volgens de literatuur neemt de conditie van een persoon af naarmate 

deze ouder wordt. Deze achteruitgang in conditie kan tegengegaan worden door 

voldoende lichaamsbeweging. Dit is echter vaak niet het geval. Over deze onderdelen 

zijn er echter geen noemenswaardige problemen uit de praktijkstudie voortgekomen. 

 

De achteruitgang van de fysieke capaciteiten van de werknemers is één probleem in 

verband met de lichamelijke conditie dat zowel in de literatuur als door de uitbaters 

en werknemers wordt vermeld. Andere problemen die in de uitbatingen voorkomen 

zijn rug- en schouderproblemen, problemen aan de knieën en de nek en last van 
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pijnlijke benen. Ten slotte geven verschillende werknemers ook aan dat ze het niet 

zien zitten te blijven werken tot hun 65ste. Problemen in verband met de lichamelijke 

conditie die niet ter sprake kwamen in de praktijkstudie maar toch wel als belangrijk 

beschouwd worden in de literatuur zijn de afname van lichaamskracht of spierkracht, 

de afname van het uithoudingsvermogen, vermindering van lenigheid, afname van de 

maximale hartslag en afname in de mogelijkheid om de lichaamstemperatuur te 

regelen. 

 

De twee laatste problemen uit in de literatuurstudie, namelijk een vermindering in 

de inzetbaarheid van de werknemers en een toename in vermoeidheid en de 

nood aan rustperiodes, bleken zich ook voor te doen in de uitbatingen van Sodexo 

 

Om een oplossing te kunnen bieden aan de problematiek van de fysieke belasting van 

oudere werknemers, zijn wij zowel in de literatuurstudie als in de praktijkstudie op 

zoek gegaan naar maatregelen. De literatuurstudie leverde ons algemene maatregelen 

die toe te passen zijn in de horecasector. De praktijkstudie daarentegen toonde ons de 

maatregelen die al getroffen zijn binnen Sodexo en de maatregelen die nog zouden 

kunnen toegepast worden in de toekomst, maar ook een aantal maatregelen waar de 

geranten van de uitbatingen niet positief tegenover stonden. 

 

De maatregelen gericht op aanpassingen in het werk die we in de literatuur 

konden vinden zijn het opstellen van een takenpakket speciaal voor oudere 

werknemers, taakverbreding, taakversmalling en taakverrijking, het invoeren van 

duobanen en dubbelplaatsing van werknemers en de oudere werknemers ontzien op 

het vlak van monotone en repetitieve taken. Maatregelen die zowel in de 

literatuurstudie als de praktijkstudie aan bod komen zijn het afwisselen tussen zwaar 

en licht werk, de oudere werknemers de kans geven taken die te zwaar zijn te laten 

uitvoeren door een collega of de taak met twee of meerdere personen uit te voeren, 

de oudere werknemers de kans te geven een deel van de verantwoordelijkheden en 

taken, weliswaar minder belastende taken, over te nemen van een collega of een 

leidinggevende en het inschakelen van de oudere werknemers voor het coachen en 

het opleiden van de jongeren. Deze maatregelen zijn maatregelen die reeds zijn 

toegepast bij Sodexo. Andere maatregel die reeds worden toegepast in de uitbatingen 

maar niet voorkomen in de literatuur zijn de werknemers in de mate van het 

mogelijke lichter werk geven wanneer deze de taken niet meer aan kunnen en het 
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werk aanpassen aan de individuele situatie van de werknemer, rekening houdend met 

de gezondheid, de leeftijd en de competenties. Een laatste maatregel die niet vermeld 

wordt in de literatuur maar toch een goede oplossing biedt voor de toekomst is het 

analyseren van de taken om zo te onderzoeken hoe men de taken op de best 

mogelijke en dus optimale manier kan uitvoeren. 

 

Maatregelen in verband met de mobiliteit die worden aangebracht in de 

literatuurstudie zijn promotie, demotie, horizontale mobiliteit en kleine mobiliteit. Deze 

maatregelen worden echter niet toegepast bij Sodexo en blijken uit onderzoek ook 

geen maatregelen te zijn die geranten wensen voor de toekomst. Een  maatregel uit 

de literatuur die wel reeds wordt toegepast is taakroulatie en dan meerbepaald het 

afwisselen van lichte en zware taken. Een andere maatregel voor Sodexo die niet 

voorkomt in de literatuurstudie is het doorvoeren van verschuivingen binnen het 

personeelsbestand. Een maatregel die heel wat uitbaters een goede maatregel vinden 

voor de toekomst is het samenwerken met externe bedrijven om de overgang van de 

werknemers naar die bedrijven zoveel mogelijk te vergemakkelijken, echter wel 

zonder verplichtingen en garanties, en hen er op die manier een verdere loopbaan aan 

te bieden. 

 

Maatregelen gericht op de arbeidsomstandigheden die voorgesteld worden in de 

literatuur zijn het voorzien van een rustige en voldoende ruime werkomgeving en het 

voorzien van voldoende en aangepaste verlichting. Daarnaast wordt in de literatuur 

ook gezegd dat het belangrijk is dat er degelijk en goed aangepast materiaal en 

voldoende materiaal voorhanden moet zijn en dat men moet zorgen voor aangename 

temperaturen en voldoende frisse lucht in de werkruimtes. Met deze laatste 

maatregelen wordt reeds rekening gehouden bij Sodexo. Ofwel zijn er al toepassingen 

op gebeurd ofwel worden deze maatregelen gezien als toepassingen voor de toekomst. 

Maatregelen die al genomen zijn in een aantal uitbatingen zijn het aanbrengen van 

een antisliplaag, het voorzien van aangepaste kledij en schoeisel voor de werknemers, 

het plaatsen van ventilatoren en goede verluchtingsapparaten, het vernieuwen van de 

infrastructuur en de volledige werkomgeving van de werknemers in de uitbating naar 

hetzelfde niveau brengen. Maatregelen die in de toekomst kunnen genomen worden 

omvatten aanpassingen aan de infrastructuur die tot nu toe nog niet zijn doorgevoerd 

zoals het vervangen van de koelruimtes, het installeren van een airco, het plaatsen 

van een goederenlift en het plaatsen van nieuwe vloeren. 
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Op het vlak van arbeidsvoorwaarden zijn er reeds een groot deel van de in de 

literatuur voorgestelde maatregelen van toepassing binnen Sodexo Het gaat hier dan 

om het voorzien van extra pauzes, de werknemers de mogelijkheid geven de 

uurregeling in de mate van het mogelijke zelf te kiezen, beperken van weekendwerk 

voor oudere werknemers, vermijden van nachtwerk voor oudere werknemers, oudere 

werknemers vrijstellen van overuren, het toekennen van anciënniteitsdagen aan de 

werknemers, het toestaan van deeltijdse arbeid voor oudere werknemers en het 

proberen te vermijden van onregelmatige werktijden. Bijkomend voorstel uit de 

literatuur is het toestaan van arbeidsvermindering zonder loonverlies. Voor de 

toekomst wordt er nog voorgesteld tijdskrediet in te voeren voor oudere werknemers, 

een loonsverhoging aan oudere werknemers toe te kennen vanaf bijvoorbeeld 62 jaar, 

meer verlofdagen toe te kennen vanaf een bepaalde leeftijd en het aanpassen van de 

pauzes aan de leeftijd van de werknemers goede maatregelen zouden zijn.  

 

In de literatuur wordt in verband met opleidingen en trainingen voorgesteld 

opleidingen te organiseren die de werknemers in staat stellen nieuwe taken uit te 

voeren. Deze maatregel wordt nog niet toegepast binnen Sodexo, maar wordt wel 

positief ontvangen. Een maatregel uit de literatuur die wel al wordt toegepast is het 

organiseren van cursussen voor hef- en tiltechnieken. 

 

Maatregelen gericht op de ergonomie die volgens de literatuur voor oplossingen 

kunnen zorgen zijn het elimineren van slechte werkhoudingen en het werken met 

zware lasten, ergonomische oplossingen inzetten om tilproblemen bij de werknemers 

op te lossen en om er voor te zorgen dat de werknemers niet meer veelvuldig moeten 

buigen en strekken. Om de ergonomie in de uitbatingen te verbeteren worden bij 

Sodexo grote en zware lasten in de mate van het mogelijke onderverdeeld in kleinere 

hoeveelheden, plaats men de resterende grote lasten op lichaamshoogte, stelt men 

voldoende en betere transportkarren ter beschikking, heeft men de hoogtes van de 

werktafels in de keuken aangepast aan de noden van de werknemers, heeft men 

reinigingssystemen geplaatst waardoor de werknemers niet meer met zware emmers 

moeten sleuren, heeft men de rolwagentjes aangepast en heeft men beugels 

geïnstalleerd onder de tafels in de restaurant om de stoelen in te schuiven. Mogelijke 

maatregelen voor de toekomst zijn het voorzien van karren met een motor, het 

installeren van een systeem wat ervoor zorgt dat de werknemers niet meer moeten 
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buigen bij het afruimen of het leegmaken van de karren voor de afwas, het verbeteren 

van de hoogtes van de bedientafels, het aanpassen van de reikwijdte voor het 

aangeven van zware borden aan de klanten en ten slotte het installeren van liften om 

zware lasten mee te verplaatsen. De maatregelen die bij Sodexo worden toegepast of 

eventueel in de toekomst zullen toegepast worden zijn varianten op de voorstellen uit 

de literatuur. 

 

Volgens de literatuur moeten er ook maatregelen getroffen worden om de fysieke 

activiteit van de werknemers te verbeteren. Zo kan men bijvoorbeeld faciliteiten 

aanbieden of fysieke activiteit subsidiëren. Voorbeelden van acties ondernomen in de 

uitbatingen zijn het maken van groepsuitstappen, het aangemoedigd van werknemers 

om met de fiets naar het werk te komen en het organiseren van sportwedstrijdjes. 

 

In verband met de organisatie van het werk worden er ook weer binnen de 

uitbatingen een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen houden in dat men 

de werknemers de kans geeft hun werktempo zelf te bepalen, bij de organisatie van 

het werk rekening houdt met de noden en de wensen van de werknemers en de 

werknemers de vrijheid geeft zelf te bepalen op welke manier en in welke volgorde ze 

hun taken willen uitvoeren. Deze maatregelen zijn ook terug te vinden in de literatuur 

met aanvullend nog als maatregel hieraan toegevoegd de werknemers de kans te 

geven de indeling van hun pauzes zelf te bepalen. Een mogelijke maatregel voor de 

toekomst zou zijn dat er meer werknemers moeten ingezet worden om op die manier 

de belasting van elke individuele werknemer te verminderen. Hier moet natuurlijk ook 

wel het kostenaspect in rekening worden gebracht. Het is gemakkelijk om te zeggen 

dat een bedrijf extra werknemers moet bij aannemen, maar het moet ook economisch 

verantwoord zijn. Gaan de extra werknemers het bedrijf niet meer kosten dan ze 

opbrengen, kan het bedrijf die extra kost dragen, … ? 

 

We kunnen dus wel zeggen dat er zich bij oudere werknemers in fysiek belastende 

jobs heel wat problemen voordoen, maar dat er ook een uitgebreide reeks aan 

maatregelen voorhanden is om deze problemen tegen te gaan. Ook een goede situatie 

kan altijd nog verbeterd worden en het is dan vooral de kwestie van deze maatregelen 

aan te passen aan de noden binnen de eigen organisatie en ze toe te passen. 
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Hoofdstuk 2:  Adviezen  

 

Het is van belang dat Sodexo de meest voorkomende problemen eerst gaat 

aanpakken. We hebben de problemen onderverdeeld in drie categorieën Deze 

categorieën zijn: categorie A, categorie B en categorie C. Problemen die zich in minder 

dan de helft van de uitbatingen voordoen, werden ingedeeld in categorie C. Problemen 

die zich in meer dan de helft, maar minder dan 75% van de uitbatingen voordoen, 

behoren tot categorie B. De problemen uit categorie A, ten slotte, doen zich voor in 

meer dan 75% van de uitbatingen. Als meest voorkomende problemen beschouwen 

we hier alle problemen die in meer dan 50% en sommige zelfs in meer dan 75% van 

de uitbatingen voorkomen.  

 

De meest voorkomende problemen hebben te maken met de fysieke vereisten van de 

job. De lichamelijke conditie van de werknemers staat op de tweede plaats en de 

arbeidsomstandigheden op de derde. Ten slotte kan ook de organisatie van het werk 

problemen in verband met fysieke belasting met zich meebrengen en merken de 

geranten van de uitbatingen een verminderde inzetbaarheid van hun oudere 

werknemers op. Deze laatste problemen komen nog wel in meer dan 50% van de 

uitbatingen voor maar zorgen op minder vlakken voor fysieke belasting. 

 

In de verschillende uitbatingen veroorzaken de fysieke vereisten van de job het 

grootst aantal problemen in verband met de fysieke belasting van de werknemers en 

deze problemen komen dan ook in zeer veel uitbatingen voor. De problemen die in 

meer dan 75 % van de uitbatingen voorkomen zijn: het werk in de afwasruimtes dat 

zeer zwaar is, de slechte werkhouding die de werknemers moeten aannemen bij het 

uitvoeren van hun werk, de zware voorwerpen die de werknemers moeten bewerken 

en verplaatsen, de repeterende bewegingen die de werknemers moeten maken tijdens 

hun werk en de piekbelasting waar de werknemers mee te maken krijgen. Factoren in 

verband met de fysieke vereisten van de job die in mindere mate voorkomen maar 

toch nog in meer dan 50 % van de uitbatingen voor problemen zorgen zijn de zware 

karren en voedselcontainers die de werknemers moeten verplaatsen, het vullen van 

de drankautomaten en de potten, die zeer zwaar zijn vooral als ze vol zitten met 

etenswaren, die de werknemers moeten tillen en verplaatsen. Het is van belang dat 

Sodexo aandacht gaat besteden aan de fysieke vereisten van de jobs en deze fysieke 
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vereisten gaat proberen aan te passen omdat de voorgenoemde problemen een zeer 

grote bron van belasting vormen voor de werknemers. 

 

De fysieke belasting is ook problematisch voor de lichamelijke conditie van de 

werknemers. De problemen die hierdoor ontstaan zijn problemen aan de rug en de 

schouders. Daarnaast hebben de werknemers last van fysieke veroudering en zien de 

geranten het niet zitten om alle werknemers tot hun 65ste te laten doorwerken.  

 

Verder leveren ook de arbeidsomstandigheden in de uitbatingen problemen op. De 

problemen die hieromtrent als eerste moeten aangepakt worden zijn het lawaai en de 

te hoge temperaturen in de werkruimtes. 

 

Tenslotte situeert het probleem in verband met de werkorganisatie zich, volgens de 

geranten, op het vlak van het werktempo. De werknemers hebben slecht beperkte 

mogelijkheden om hun werktempo te bepalen, wat voor fysieke belasting kan zorgen. 

In verband met de verminderde inzetbaarheid, vermelden de geranten dat de oudere 

werknemers minder jobs aankunnen naarmate ze ouder worden. 

 

De problemen die hierboven zijn opgesomd zijn dus de problemen die uit de 

praktijkstudie naar voor komen als de meest voorkomende problemen die het hardst 

om aandacht vragen. Maar Sodexo kan dan ook maatregelen treffen om deze 

problemen tegen te gaan. Hierbij kunnen de leidinggevenden van de centrale diensten 

mee in rekening nemen dat er verschillen zijn tussen de uitbatingen met betrekking 

tot het aantal problemen dat er vermeld werd. Zo vermeldde de uitbating met het 

grootste aantal problemen er 21. Op de tweede plaats staat de uitbating die 20 

problemen vermeldde. De twee uitbatingen met het derde grootste aantal problemen 

vermeldden er in het totaal 19. De gerant van de uitbating die, volgens de resultaten 

uit de vragenlijst, het minst problemen heeft, vernoemde er 7. Het gemiddelde aantal 

problemen per uitbating bedraagt ongeveer 14.  

 

In de literatuurstudie en de praktijkstudie zijn er heel wat maatregelen te vinden die 

Sodexo nog zou kunnen overwegen en bestuderen naast de maatregelen die reeds 

zijn toegepast.  
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Ten eerste kan men taakpakketten opstellen die speciaal voor oudere werknemers zijn 

ontworpen, de oudere werknemers delen van de verantwoordelijkheden en taken, 

weliswaar minder belastende taken, van collega’s of leidinggevenden laten overnemen, 

oudere werknemers met minder monotone en repetitieve taken opzadelen, duobanen 

of dubbelplaatsing van werknemers invoeren en de werktaken analyseren en 

optimaliseren om zo de beste manier voor het uitvoeren van het werk te kunnen 

bepalen. Dit zijn de maatregelen gericht op het aanpassen van taken die wellicht 

goede resultaten zullen opleveren. Een opmerking die hier gemaakt moet worden en 

die ook geldt voor alle volgende maatregelen, is dat het van belang is dat deze 

maatregelen niet ten koste gaan van de jongere werknemers. Er moeten wel 

maatregelen genomen worden voor oudere werknemers, maar hierbij mag men ook 

de jongere werknemers niet vergeten. Maatregelen die de oudere werknemers te hard 

gaan “pamperen” kunnen er voor zorgen dat jongere werknemers zich benadeeld gaan 

voelen en dat ze een negatieve houding tegenover de oudere werknemers gaan 

creëren.  

 

Een aantal maatregelen in verband met mobiliteit die nuttig blijken voor de toekomst 

zijn horizontale mobiliteit of met andere woorden de werknemers functies op een 

vergelijkbaar niveau laten uitvoeren en samenwerken met externe bedrijven om zo 

voor de werknemers mogelijkheden te zoeken om over te stappen naar een andere 

functie. 

 

Ook in verband met de arbeidsomstandigheden kunnen we een aantal maatregelen 

aanbevelen afgaande op de resultaten van de studie. Zo kan men een rustige en 

voldoende ruime werkomgeving en degelijk en goed aangepast materiaal voorzien en 

ervoor zorgen dat er voldoende materiaal voor handen is. Daarnaast zorgt men ook 

best voor regelbare temperaturen bijvoorbeeld door middel van airconditioning, 

voldoende verluchting en voldoende en aangepaste verlichting in de werkruimtes 

zodat het er voor de werknemers aangenamer is om werken. Ander nuttige 

maatregelen zijn het vernieuwen van de infrastructuur van de koelruimtes of het 

voorzien van extra koelruimtes op dezelfde verdieping als de keuken, de 

voorraadkamers op hetzelfde niveau als de keuken brengen, goederenliften installeren 

en het plaatsen van nieuwe vloeren in de keuken die voorzien zijn van antislip en 

makkelijk te reinigen zijn. 
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Wat betreft de arbeidsvoorwaarden kan men meer verlofdagen of een loonsverhoging 

toekennen aan de werknemers vanaf een bepaalde leeftijd, de pauzes aanpassen aan 

en afstemmen op de leeftijd van de werknemer, arbeidsduurvermindering zonder 

loonverlies invoeren, nachtarbeid voor oudere werknemers, in de mate van het 

mogelijke, verminderen, oudere werknemers de kans geven nachtdiensten te ruilen 

tegen dagdiensten wanneer ze het niet meer aankunnen, leeftijdsspecifieke 

verlofregeling voorzien, dus verlofregeling aanpassen aan de capaciteiten en de 

toestand van de oudere werknemers en ten slotte het invoeren van tijdskrediet zodat 

de oudere werknemers meer tijd hebben om te recupereren.  

 

Verder zijn herscholing om gelijkaardige jobs te kunnen vervullen en opleidingen 

aanbieden om nieuwe taken uit te kunnen voeren maatregelen gericht op opleidingen 

en training die nodig blijken te zijn in de voor de goede gang van zaken binnen de 

uitbatingen. 

 

Wanneer men bij Sodexo zich wil toeleggen op het verbeteren van de ergonomie in de 

uitbatingen, kan men zijn aandacht best richten op het elimineren van de slechte 

werkhoudingen en het werken met zware lasten. Tilproblemen kunnen worden 

opgelost door bijvoorbeeld het instaleren van een takel voor de zware lasten of het 

aanpassen van de tilhoogtes voor de werknemers. Daarnaast kan men de werkplek en 

de materialen aanpassen zodat de werknemers zich niet meer hoeven te buigen of 

strekken. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van systemen die er voor zorgen 

dat de werknemers niet meer moeten buigen bij het afruimen of het leegmaken van 

de karren. Een laatste ergonomische maatregel zou het voorzien van karren met een 

motoren kunnen zijn, waardoor de werknemers de karren niet meer op eigen kracht 

moeten duwen.  

 

Naast dit alles kan Sodexo ook nog een aantal acties ondernemen om de werknemers 

meer aan lichaamsbeweging te laten doen zijn. Zo kan men faciliteiten aanbieden voor 

fysieke activiteiten, fysieke activiteiten subsidiëren en de leidinggevenden zich zelf 

laten inspannen om fysieke activiteiten te organiseren.  
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Een laatste reeks maatregel die de fysieke belasting van de oudere werknemers kan 

verminderen heeft te maken met de organisatie van het werk. Men zou de oudere 

werknemers de kans kunnen geven zelf hun werktempo te bepalen. Daarnaast zou 

men ook kunnen overwegen meer werknemers in te zetten om de belasting van 

individuele werknemers die ontstaat door een hoog werktempo of een hoge werkdruk 

te verlagen. 

 

De maatregelen die niet in goede aarde vallen bij de uitbaters zijn: het uitdelen van 

geldelijke bonussen die gelinkt zijn aan de leeftijd en niet aan de presentaties, het 

aanpassen van de uurroosters aan de omstandigheden van de oudere werknemers, 

het invoeren van het cafetariasysteem en ten slotte demotie. 

 

Doorheen deze eindverhandeling hebben we ons toegelegd op het beantwoorden van 

de vragen: “Wat zijn de problemen waar oudere werknemers in fysiek zwaar 

belastende jobs mee te maken krijgen?” en “Welke maatregelen kunnen genomen 

worden om de fysieke belasting van oudere werknemers te verminderen?”. Het was 

ons er dus om te doen het welzijn van de werknemers te verbeteren en uit te zoeken 

hoe werkgevers in het algemeen, maar Sodexo in het bijzonder, de situatie van 

werknemers in fysiek belastende jobs kunnen verbeteren. Met dit in het achterhoofd 

zijn we dan op zoek gegaan in de literatuur en hebben we een onderzoek gevoerd bij 

Sodexo. Ook de adviezen zijn opgesteld vanuit dit standpunt.  

 

Het kostenaspect en het aspect “winst maken” komt in dit onderzoek dan ook weinig 

of helemaal niet aan bod. Toch is dit niet onbelangrijk. Wanneer de maatregelen die 

aangehaald werden in deze eindverhandeling toegepast worden is het van belang dat 

er rekening mee gehouden wordt of er een evenwicht is tussen het bedrag dat in 

oudere werknemers geïnvesteerd wordt en de output die deze werknemers genereren, 

of de maatregelen binnen het bedrijf economisch verantwoord zijn,…  
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Tabel 1: Problemen uit vragenlijst 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

zware karren en voedsel verpl. x   x x   x   x   x x x x x   10 

zware deuren koeler                               1 

fysisch zwaar werk (afwas)   x x x x x   x x x x     x x 11 

in-uitlanden wagens     x         x   x       x x 5 

werkomst. Niet opt.     x     x x x x x           6 

koude omgeving                 x x x     x   4 

afstand groot                               0 

grote afstand + grote druk                               0 

weinig kan werk te regel.     x                 x x     3 

lawaai in afwasruimte x x   x   x x   x x       x x 9 

werkuren belastend   x x                         2 

rugproblemen   x x   x     x x   x     x x 8 

dijproblemen     x   x       x             3 

schouderproblemen x   x x   x   x x   x     x   8 

niet tot 65ste werken   x x   x     x   x x x     x 8 

slechte werkhouding x x     x x x x x x x   x x x 12 

zware voorwerpen     x x   x x x   x     x x x 11 

rep. Bewegingen x x x x   x x x         x x x 11 

zwaarwerk + zelfdehouding x   x x       x         x x   6 

piekbelasting x x   x x x   x x x x x x x   12 

gebrek aan herstelmomenten x   x         x x       x     5 

lawaaierige omg x     x   x x x x x       x   8 

natte omgeving       x       x x         x x 5 

te warm     x     x x x x     x   x x 8 

temp. Schommelingen           x     x x x       x 5 

aangepaste flex. Uren       x x   x x               4 

teweining vrijheid                               0 

werkritme te snel   x           x x         x   4 

beperkte bepaling werk temp.   x     x x x x x     x   x   8 

last fys. Veroudering   x x   x x   x x x x x       9 

minder jobs aan   x x x x     x   x x   x x   9 

minder sterk     x x   x       x       x   5 

langere pauzes      x    x x   x  4 

minder veranderen   x    x   x      3 

9 12 19 13 11 16 10 21 18 19 12 7 9 20 11   
                 

• Problemen die zich in meer dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie A en 
worden in de tabel in het vet, cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in meer dan 50% maar in minder dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn 
problemen van categorie B en worden in de tabel in het cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in minder dan 50% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie C, 
dit zijn de resterende items in de tabel 



Tabel 2:  Problemen spontaan verm eldt  door geranten in verband met 

fysieke vereisten van de job 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. ��� �����	��
��������� ��������� 
������� ���
� ����� ��!   x   x x x   x   x x       x 8 
hoogte werktafels   x                           1 
langdurig rechtstaan x   x x                       3 
hef- en tilwerk zware last     x             x         x 3 
� " � � ��	#��$����%��&"�� '�()�����     x   x   x x x   x x       7 
��� ��
���	� � � 
�*������$,+-'�� � ��.� �����&#�(	
 !       x   x x x   x       x x 7 
onderhoud handmatig                     x         1 
goederen opbergen                 x       x x   3 
doorgeven borden         x                     1 
buigen en strekken               x               1 

 
• Problem en die zich in meer dan 75%  van de uitbat ingen voordoen zijn problemen van categorie A en 

worden in de t abel in het  vet , cursief en onderlijnd weergegeven. 
• Problem en die zich in m eer dan 50%  maar in minder  dan 75%  van de uitbat ingen voordoen zijn 

problem en van categorie B en worden in de tabel in het  cursief en onder lijnd weergegeven. 
• Problem en die zich in minder dan 50%  van de uitbat ingen voordoen zijn problemen van categor ie C, dit  

zijn de resterende it ems in de tabel 

 
 
 

Tabel 3:  Problemen spontaan verm eldt  door geranten in verband met 

arbeidsom standigheden 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

voorraadpl. Meerdere verd.     x       x                 2 
voorraadpl. Nt gelijksvl.             x   x             2 
prob. Goederen lift     x       x   x             3 
gladde en natte vloeren x x           x               3 
lawaairige  werkruimte   x       x       x     x x   5 
� /�0���$(�1�0��2%���" � ()�      x   x   x x x x   x     x 8 
te koude werkruimte                 x             1 
tekort aan goede infra.         x                     1 
geen airco en slecht verlucht             x x x     x     x 5 

 
• Problem en die zich in meer dan 75%  van de uitbat ingen voordoen zijn problemen van categorie A en 

worden in de t abel in het  vet , cursief en onderlijnd weergegeven. 
• Problem en die zich in m eer dan 50%  maar in minder  dan 75%  van de uitbat ingen voordoen zijn 

problem en van categorie B en worden in de tabel in het  cursief en onder lijnd weergegeven. 
• Problem en die zich in minder dan 50%  van de uitbat ingen voordoen zijn problemen van categor ie C, dit  

zijn de resterende it ems in de tabel 

 

 



 

 

Tabel 4: Problemen spontaan vermeldt door geranten in verband met 

arbeidsvoorwaarden 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

nachtwerk     x                         1 

weekendwerk     x               x     x x 4 

problemen met pauzes     x         x         x    3 

lange werktijden             x                 1 

vaste uurroosters (flex. Uren)     x             x           2 

vergoeding weekendw. nt rep.                             x 1 

vroeg beginnen/ laat eindigen x   x       x                 3 
 

• Problemen die zich in meer dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie A en 
worden in de tabel in het vet, cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in meer dan 50% maar in minder dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn 
problemen van categorie B en worden in de tabel in het cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in minder dan 50% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie C, 
dit zijn de resterende items in de tabel 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5: Problemen spontaan vermeldt door geranten in verband met 

de organisatie van het werk 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

hoog werktempo   x           x x x   x x     6 

volgorde taken ligt vast         x         x   x     x 4 

hoge werkdruk               x   x          2 
 

• Problemen die zich in meer dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie A en 
worden in de tabel in het vet, cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in meer dan 50% maar in minder dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn 
problemen van categorie B en worden in de tabel in het cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in minder dan 50% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie C, 
dit zijn de resterende items in de tabel 



 

 

Tabel 6: Problemen spontaan vermeldt door geranten in verband met 

de lichamelijke conditie 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

rugproblmen   x x     x                   3 

schouderproblemen   x x                       x 3 

knieproblemen   x                          1 

nekproblemen                           x   1 

lichamelijke capaciteiten           x                   1 

pijn aan de benen     x                         1 
 

• Problemen die zich in meer dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie A en 
worden in de tabel in het vet, cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in meer dan 50% maar in minder dan 75% van de uitbatingen voordoen zijn 
problemen van categorie B en worden in de tabel in het cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Problemen die zich in minder dan 50% van de uitbatingen voordoen zijn problemen van categorie C, 
dit zijn de resterende items in de tabel 



 

 

Tabel 7: Maatregelen uit vragenlijst die reeds genomen zijn 

 

 
 

• Maatregelen die door meer dan 75% van de uitbaters vermeld worden, zijn maatregelen van categorie 
A en worden in de tabel in het vet, cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Maatregelen die door meer dan 50% maar door minder dan 75% van de uitbaters vermeld worden, 
zijn maatregelen van categorie B en worden in de tabel in het cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Maatregelen die door minder dan 50% van de uitbaters vermeld worden, zijn problemen van categorie 
C, dit zijn de resterende items in de tabel 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

Werk aanpassen x x     x   x   x x x x       8 

Coachen & opleiden x x   x   x x   x x     x x   9 

Afw. lichte en zware taken x x   x x x x x x x x x x x x 14 

Lichter werk       x         x             2 

Aanpassen taken x x     x   x   x   x   x     7 

Delen afgeven aan medew. x   x x x     x x x   x       8 

taak overnemen x x   x x         x           5 

Verschuivingen   x x   x   x       x   x x x 8 

Promotie x           x       x   x     4 

Demotie   x     x               x     3 

Horizontale mobiliteit   x     x           x x x     5 

Arbeidsduur verm.         x x       x x x       5 

Geleidelijke bonus                     x         1 

Uurregeling zelf kiezen   x     x x     x   x   x     6 

Uren aanpassen         x x     x             3 

Cafetaria systeem                               0 

Meer verlofdagen   x x   x x         x   x     6 

Loonsverhoging                               0 

Deelt. Arbeid   x x x x x   x   x x x x     10 

Verm. Onregelm. werkt. x     x x x x x x   x x x     10 

Vakanties?   x     x           x   x     4 

Vrijstellen van overuren         x x   x x   x x       6 

Aanpassen pauzes                               0 

Herscholing         x         x       x   3 

Deelname training en opl. x   x x x x x x x x   x x x x 13 

Rolwagentjes       x x x x x x x x x x   x 11 

Bedientafels x     x   x x x x x x x x     10 

Reikwijdte                 x x x x x     5 

Stoelen         x x           x x x   5 

Lichaamsbeweging x     x                 x     3 

Volgorde taken x x   x x x x x x         x   9 

Samenw. met ex. Bedr. x                       x     2 



 

 

Tabel 8: Maatregelen uit vragenlijst die in de toekomst mogelijke 

oplossingen kunnen bieden 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

Werk aanpassen     x x   x   x               4 

Coachen & opleiden         x     x     x x     x 5 

Afw. lichte en zware taken     x                         1 

Lichter werk x   x       x x     x       x 6 

Aanpassen taken       x       x             x 3 

Delen afgeven aan medew.             x       x         2 

taak overnemen     x       x x x   x x x     7 

Verschuivingen x     x       x       x       4 

Promotie               x       x   x x 6 

Demotie               x       x       2 

Horizontale mobiliteit x     x     x x             x 5 

Arbeidsduur verm. x     x     x x           x x 6 

Geleidelijke bonus             x x       x       3 

Uurregeling zelf kiezen x           x x             x 4 

Uren aanpassen             x x     x x     x 5 

Cafetaria systeem           x x x     x x       5 

Meer verlofdagen       x     x x x x   x   x x 8 

Loonsverhoging         x x x x x x x x x x x 11 

Deelt. Arbeid x           x   x           x 4 

Verm. Onregelm. werkt.                               0 

Vakanties?       x     x x x     x     x 6 

Vrijstellen van overuren             x           x   x 3 

Aanpassen pauzes       x   x x x x   x       x 7 

Herscholing x     x   x   x x   x   x   x 8 

Deelname treining en opl.   x                 x         2 

Rolwagentjes x x x                     x   4 

Bedientafels     x                     x   2 

Reikwijdte           x x x               3 

Stoelen             x       x         2 

Lichaamsbeweging   x     x x x x x x   x     x 9 

Volgorde taken                   x           1 

Samenw. met ex. Bedr.   x     x   x x x x x x       8 
 

• Maatregelen die door meer dan 75% van de uitbaters vermeld worden, zijn maatregelen van categorie 
A en worden in de tabel in het vet, cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Maatregelen die door meer dan 50% maar door minder dan 75% van de uitbaters vermeld worden, 
zijn maatregelen van categorie B en worden in de tabel in het cursief en onderlijnd weergegeven. 

• Maatregelen die door minder dan 50% van de uitbaters vermeld worden, zijn problemen van categorie 
C, dit zijn de resterende items in de tabel 



 

 

Tabel 9: Maatregelen uit vragenlijst die de uitbaters echt niet zien zitten 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. 

Werk aanpassen                         x x   2 

Coachen & opleiden     x                         1 

Afw. lichte en zware taken                               0 

Lichter werk   x                     x x   3 

Aanpassen taken     x                     x   2 

Delen afgeven aan medew.   x                     x x   3 

taak overnemen                           x   1 

Verschuivingen                 x             1 

Promotie     x x         x             3 

Demotie x   x x   x x   x x x     x x 10 

Horizontale mobiliteit     x           x             3 

Arbeidsduur verm.   x x           x       x     4 

Geleidelijke bonus x x x x x x     x x     x x x 11 

Uurregeling zelf kiezen     x x               x   x   4 

Uren aanpassen x x x x         x       x x   7 

Cafetaria systeem x x x x x       x x     x x x 10 

Meer verlofdagen x                             1 

Loonsverhoging x x x x                       4 

Deelt. Arbeid                           x   1 

Verm. Onregelm. werkt.   x x                     x   3 

Vakanties? x   x                     x   3 

Vrijstellen van overuren x x x                     x   4 

Aanpassen pauzes x x x   x             x   x   6 

Herscholing   x x       x         x x     5 

Deelname treining en opl.                               0 

Rolwagentjes                               0 

Bedientafels   x                           1 

Reikwijdte x x x                     x   4 

Stoelen x x x                         3 

Lichaamsbeweging     x                     x   2 

Volgorde taken     x               x x x     4 

Samenw. met ex. Bedr.     x x                   x   3 
 



 

 

Tabel 10: Samenvatting maatregelen uit vragenlijst 
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Werk aanpassen 4 
26,67  
%  8 

53,33  
%  2 

13,33  
%  

Coachen & opleiden 5 
33,33  
%  9 

60,00  
%  1 6,67  %  

Afw. lichte en zware taken 1 6,67  %  14 
93,33  
%  0 0,00  %  

Lichter werk 6 
40,00  
%  2 

13,33  
%  3 

20,00  
%  

Aanpassen taken 3 
20,00  
%  7 

46,67  
%  2 

13,33  
%  

Delen afgeven aan medew. 2 
13,33  
%  8 

53,33  
%  3 

20,00  
%  

taak overnemen 7 
46,67  
%  5 

33,33  
%  1 6,67  %  

Verschuivingen 4 
26,67  
%  8 

53,33  
%  1 6,67  %  

Promotie 6 
40,00  
%  4 

26,67  
%  3 

20,00  
%  

Demotie 2 
13,33  
%  3 

20,00  
%  10 

66,67  
%  

Horizontale mobiliteit 5 
33,33  
%  5 

33,33  
%  3 

20,00  
%  

Arbeidsduur verm. 6 
40,00  
%  5 

33,33  
%  4 

26,67  
%  

Geleidelijke bonus 3 
20,00  
%  1 6,67  %  11 

73,33  
%  

Uurregeling zelf kiezen 4 
26,67  
%  6 

40,00  
%  4 

26,67  
%  

Uren aanpassen 5 
33,33  
%  3 

20,00  
%  7 

46,67  
%  



 

 

 

 
Cafetaria systeem 5 

33,33  
%  0 0,00  %  10 

66,67  
%  

Meer verlofdagen 8 
53,33  
% 6 

40,00  
% 1 6,67  % 

Loonsverhoging 11 
73,33  
%  0 0,00  %  4 

26,67  
%  

Deelt. Arbeid 4 
26,67  
%  10 

66,67  
%  1 6,67  %  

Verm. Onregelm. werkt. 0 0,00  %  10 
66,67  
%  3 

20,00  
%  

Vakanties? 6 
40,00  
%  4 

26,67  
%  3 

20,00  
%  

Vrijstellen van overuren 3 
20,00  
%  6 

40,00  
%  4 

26,67  
%  

Aanpassen pauzes 7 
46,67  
%  0 0,00  %  6 

40,00  
%  

Herscholing 8 
53,33  
%  3 

20,00  
%  5 

33,33  
%  

Deelname treining en opl. 2 
13,33  
%  13 

86,67  
%  0 0,00  %  

Rolwagentjes 4 
26,67  
%  11 

73,33  
%  0 0,00  %  

Bedientafels 2 
13,33  
%  10 

66,67  
%  1 6,67  %  

Reikwijdte 3 
20,00  
%  5 

33,33  
%  4 

26,67  
%  

Stoelen 2 
13,33  
%  5 

33,33  
%  3 

20,00  
%  

Lichaamsbeweging 9 
60,00  
%  3 

20,00  
%  2 

13,33  
%  

Volgorde taken 1 6,67  %  9 
60,00  
%  4 

26,67  
%  

Samenw. met ex. Bedr. 8 
53,33  
%  2 

13,33  
%  3 

20,00  
%  

 



 

 

Tabel 11: Prioriteiten van de uitbaters 
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Bijlage 1: E-mail ter inlichting van de geranten van de geselecteerde 

uitbatingen  

 

 
 
Beste,   ( Dames en Heren uitbatingsverantwoordelijken ) 
 
 
De universiteit van Hasselt voert bij Sodexo in het kader van o.a. de diversiteit een 
studie uit rond "leeftijdsbewust personeelsbeleid" en "zwaar belaste beroepen". 
 
De resultaten van deze studie zullen bij Sodexo als aandachtspunten gebruikt worden 
bij de uitwerking van eventuele aanbevelingen / acties / maatregelen.  
 
De universiteit vraagt hierbij onze en jullie medewerking. 
Wat houdt dit concreet in : 
 
- Wij ( Sodexo ) hebben een lijst van 15 uitbatingen ( representatieve mix van 
uitbatingen over de verschillende segmenten ) doorgegeven aan de universiteit van 
Hasselt ( lijst is ter info hier bijgevoegd ) en zoals je kan vaststellen maakt uw 
uitbating hiervan deel uit. 
- Eén van de medewerkers van de universiteit zal een enquête doen bij de Geranten 
van de opgegeven uitbatingen en dit aan de hand van een standaard vragenlijst. 
- Deze medewerkster ( Gwen Grauwels ) zal vanaf dinsdag beginnen met contact op te 
nemen met jullie teneinde een afspraak te maken in de uitbating voor het 
beantwoorden van de vragenlijst. 
- Wij hebben de medewerkster duidelijk gemaakt dat naargelang de uitbating zij zeker 
rekening dient te houden met de uren van de service. Wij hebben haar dan ook 
gevraagd om geen afspraak te maken tussen 11.00 en 13.30 uur. 
- Jullie bepalen zelf dag en uur ( in functie van uw organisatie ) wanneer het best past 
om deze persoon te woord te staan. 
- De universiteit wil in alle geval de enquête uitgevoerd hebben in dit en ten laatste 2 
à 3 weken. 
 
 
Wij zijn ervan overtuigd op jullie medewerking te mogen rekenen bij de uitvoering van 
dit project. Wanneer de resultaten van de studie bekend zijn zullen wij niet nalaten 
om u deze ook mee te delen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Erik Van Der Meersche 
Sodexo Integrated Facilities Management 
Preventieadviseur - Conseiller en Prévention 
 
  

 
 



 

 

Bijlage 2: Lijst van interviews met geranten van de verschillende 

representatieve uitbatingen 

 

• 09/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in FEDASIL (Federaal 

Asielcentrum) in Kapellen  

 

• 10/04/2008 om 13.00 uur: gesprek met de uitbater in het Belgisch Zee-

instituut voor Orthopedie (BZIO)  in Oostende  

 

• 11/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in Duracell in Aarschot 

 

• 11/04/2008 om 13.30 uur: gesprek met de uitbater in De wingerd R.V.T in 

Leuven  

 

• 14/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in Robert Bosch in 

Tienen 

 

• 15/04/2008 om 09.00 uur: gesprek met de uitbater in KHLIM (Katholieke 

Hogeschool Limburg) in Diepenbeek 

 

• 15/04/2008 om 13.30 uur: gesprek met de uitbater in Sappi Europe in 

Lanaken  

 

• 16/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in 3M in Zwijndrecht  

 

• 16/04/2008 om 14.00 uur: gesprek met de uitbater in LPC in Duffel 

 

• 17/04/2008 om 9.30 uur: gesprek met de uitbater in Umicor in Olen 

 

• 18/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in Sint Kamillus in 

Bierbeek 

 

• 21/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in Dupont de Nemours 

in Mechelen  

 



 

 

• 21/04/2008 om 14.00 uur: gesprek met de uitbater in XIOS Hogeschool 

Limburg in Diepenbeek  

 

• 23/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in ExxonMobil in 

Antwerpen 

 

• 24/04/2008 om 10.00 uur: gesprek met de uitbater in het Hoge Beuken 

Ziekenhuis in Hoboken 

 



 

 

Bijlage 3: Interviewleidraad 

 

 

1. Welke werkposten zijn het meest fysiek belastend? Omwille van welke 

reden(en)?  

 

2. Welke personen hebben last van deze problemen? Ondervinden alle 

werknemers last van deze problemen of beperken deze problemen zich 

enkele tot de oudere werknemers? 

 

3. Wat zijn volgens u de voordelen van het werken met oudere werknemers? 

Zijn er ook nadelen? 

 

4. Stel dat elk van uw werknemers tot 65 jaar blijft werken, welke voor- en 

nadelen zijn daar volgens u aan verbonden? 

 

5. Dit zijn de problemen die reeds zijn vastgesteld bij een eerste kennismaking 

bij Sodexo, kan u aanduiden of de oudere werknemers in uw uitbating al 

dan niet zelf te maken krijgen met deze problemen? (Zie vragenlijst 1) 

 

6. Dit zijn mogelijke problemen die ik heb kunnen verzamelen door middel van 

mijn literatuurstudie, kan u aanduiden of de oudere werknemers in uw 

uitbating al dan niet zelf te maken krijgen met deze problemen? (Zie 

vragenlijst 2) 

 

7. Welke maatregelen zijn er nu reeds ondernomen om deze problemen tegen 

te gaan?  

 

 

8. Welke maatregelen zouden in de toekomst ook mogelijke oplossingen 

kunnen vormen? 

 



 

 

9. Dit zijn mogelijke oplossingen die voortkomen uit een eerste kennismaking 

bij Sodexo en uit mijn literatuurstudie. Wilt u aanduiden welke oplossingen 

reeds in uw zaak van toepassing zijn, eventueel zouden kunnen toegepast 

worden en voor een verbetering van de situatie zorgen of helemaal niet 

kunnen toegepast worden. (Zie vragenlijst 3) 

 

10. Zou u hier zelf nog iets willen aan toevoegen of hebt u eventueel nog 

opmerkingen? 

 

11. Als u het voor het zeggen zou hebben, welke drie maatregelen zou Sodexo 

dan moeten nemen opdat oudere werknemers met plezier langer fysiek 

zware arbeid blijven verrichten?  

1) ………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………… 

 

12. Vragen aan de geranten van de uitbatingen: 

o Hoe lang werkt u al bij Sodexo? 

o Hoe lang doet u deze functie al? 

o Hoe oud bent u? 

o Hoeveel werknemers hebt u? 

o Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen? 

o Hoeveel voltijdse en hoeveel deeltijdse? 

o Wat is de verdeling naar leeftijd? 



 

 

Vragenlijst 1: “Dit zijn de problemen die reeds zijn vastgesteld bij een  

 eerste kennismaking bij Sodexo, kan u aanduiden of de  

 oudere werknemers in uw uitbating al dan niet zelf te 

maken krijgen met deze problemen?” 

 

1. De fysieke vereisten van de functies zijn zwaar: 

 De werknemers moeten zware karren en voedselcontainers verplaatsen.  

  0 Ja   0 nee 

 

 De werknemers hebben het moeilijk met het openen van de zware deuren  

 van de (koel)ruimtes. 

  0 Ja   0 nee  

 

 Het werken in de afwasruimtes is fysiek zwaar belastend voor de  

 werknemers. 

  0 Ja   0 nee   

 

 Het in- en uitladen van de wagens voor de bedeling van het voedsel is  

 fysiek belastend. 

  0 Ja   0 nee   

 

2. De werkomstandigheden zijn niet optimaal vanwege bijvoorbeeld 

overmatig lawaai, temperatuursschommelingen, natte vloeren, 

onaangepaste materialen waarmee de werknemers moeten 

werken,… en wegen na verloop van tijd door. 

 0 Ja 0 nee  

 

3. De werknemers moeten in een koude omgeving werken. 

 0 Ja 0 nee  

 

4. De afstand tussen de keuken en het restaurant is te groot. 

 0 Ja 0 nee 

  



 

 

5. Er moet een grote afstand tussen de keuken en het restaurant 

afgelegd worden met karren en dat onder grote tijdsdruk. 

 0 Ja 0 nee  

 

6. De werknemers hebben zelf weinig kans om hun werk te regelen en 

de manier waarop ze hun werk uitvoeren zelf te bepalen vanwege 

het drukke tijdschema. 

 0 Ja 0 nee  

 

7. Er is veel lawaai in de afwasruimte. 

 0 Ja 0 nee  

 

8. De werkuren (weekendwerk, vroeg beginnen, laat doorwerken, 

nachtdiensten, …) zijn belastend. 

 0 Ja 0 nee  

 

9. De werknemers hebben last van rugproblemen. 

 0 Ja 0 nee  

 

10. De werknemers hebben last van dijproblemen. 

 0 Ja 0 nee  

 

11. De werknemers hebben last van schouderproblemen. 

 0 Ja 0 nee  

 

12. De werknemers zien het niet zitten om tot hun vijfenzestigste te 

blijven doorwerken. 

  0 Ja 0 nee  



 

 

Vragenlijst 2: “Dit zijn mogelijke problemen die ik heb kunnen  

verzamelen door middel van mijn literatuurstudie, kan u 

aanduiden of de oudere werknemers in uw uitbating al dan 

niet zelf te maken krijgen met deze problemen?” 

 

1. De werknemers hebben tijdens hun werk een slechte werkhouding 

(gedraaide of gebogen werkpositie). 

 0 Ja 0 nee 

 

2. De werknemers moeten zware voorwerpen bewerken of 

verplaatsen. 

 0 Ja 0 nee 

 

3. De werknemers moeten tijdens hun werk steeds dezelfde 

bewegingen maken. 

 0 Ja 0 nee 

 

4. De werknemers hebben zwaar werk en moeten daarbij langdurig in 

dezelfde houding op dezelfde plaats blijven staan. 

 0 Ja 0 nee 

 

5. De werknemers krijgen te maken met piekbelasting. 

 0 Ja 0 nee 

 

6. Er is een gebrek aan herstelmomenten, momenten waarop de 

oudere werknemers de kans krijgen eventjes uit te blazen, na 

fysiek zwaar belastende arbeid. 

 0 Ja 0 nee 

 

7. De werknemers moeten werken in een lawaaierige omgeving. 

 0 Ja 0 nee 

 

8. De werknemers moeten werken in een natte werkomgeving. 

 0 Ja 0 nee 



 

 

9. De werkomgeving is te warm. 

 0 Ja 0 nee 

 

10. Er vinden grote temperatuursschommelingen plaats. 

 0 Ja 0 nee 

 

11. De werknemers hebben nood aan aangepaste en flexibele werkuren. 

 0 Ja 0 nee 

 

12. De werknemers hebben te weinig vrijheid in verband met de 

uitvoering van hun taken. 

 0 Ja 0 nee 

 

13. Het werkritme is te snel. 

 0 Ja 0 nee 

 

14. De werknemers hebben beperkte mogelijkheden om het werktempo 

te bepalen. 

 0 Ja 0 nee 

 

15. De werknemers hebben last van fysieke veroudering. 

 0 Ja 0 nee 

 

16.  Naarmate werknemers ouder worden: 

16.1 kunnen ze minder andere jobs aan 

 0 Ja  0 nee 

 

16.2 zijn ze minder sterk 

 0 Ja  0 nee 

 

16.3 hebben ze meer en langere pauzes nodig 

 0 Ja  0 nee 

 



 

 

16.4 zijn ze minder geneigd te veranderen 

 0 Ja  0 nee 

 

17.  Naarmate werknemers hier langer werken (dit geldt ook voor 

jongere werknemers): 

17.1 kunnen ze minder andere jobs aan 

 0 Ja  0 nee 

 

17.2 zijn ze minder sterk 

 0 Ja  0 nee 

 

17.3 hebben ze meer en langere pauzes nodig 

 0 Ja  0 nee 

 

17.4 zijn ze minder geneigd te veranderen 

 0 Ja  0 nee 



 

 

Vragenlijst 3: “Dit zijn mogelijke oplossingen die voortkomen uit een  

eerste kennismaking bij Sodexo en uit mijn literatuurstudie. 

Wilt u aanduiden welke oplossingen reeds in uw zaak van 

toepassing zijn, eventueel zouden kunnen toegepast 

worden en voor een verbetering van de situatie zorgen of 

helemaal niet kunnen toegepast worden.” 

 

1. Het werk aanpassen aan de individuele situatie van de werknemer, 

rekening houdend met de gezondheid, de leeftijd en de 

competenties. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

2. De oudere werknemers inschakelen voor het coachen en het 

opleiden van de jongeren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

3. Afwisselen van lichte en zware taken. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

4. De oudere werknemers lichter werk laten uitvoeren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

5. Het aanpassen van de taken. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 



 

 

6. Oudere werknemers de kans geven delen van hun taak, die te 

belastend zijn, af te geven aan een medewerker. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

7. Oudere werknemer de kans geven een deel van de 

verantwoordelijkheden en taken, weliswaar minder belastende 

taken, over te nemen van een collega of een leidinggevende. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

8. Binnen het personeelsbestand verschuivingen doorvoeren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

9. Promotie (verticale mobiliteit) 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

10. Demotie of loopbaanombuiging (verticale mobiliteit) 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

11. De oudere werknemers overplaatsen naar een functie op een 

vergelijkbaar niveau als dat van hun vorige functie (horizontale 

mobiliteit). 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 



 

 

12. Arbeidsduur verminderen vanaf een bepaalde leeftijd. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

13. Geldelijke bonussen uitdelen die gelinkt zijn aan de leeftijd en niet 

aan de prestaties. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

14. De werknemers de mogelijkheid geven de uurregeling in de mate 

van het mogelijke zelf te kiezen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

15. Het uurrooster aan de omstandigheden van de oudere werknemer 

aanpassen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

16. Het cafetariasysteem invoeren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

17. Meer verlofdagen toekennen vanaf een bepaalde leeftijd 

(bijvoorbeeld 50-55 jaar). 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 



 

 

18. Een loonsverhoging toekennen aan de werknemers vanaf 62 jaar. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

19. Het toestaan van deeltijdse arbeid voor oudere werknemers. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

20. Onregelmatige werktijden proberen te vermijden. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

21. Meer of langere vakanties geven aan oudere werknemers tijdens 

bijvoorbeeld niet-piekperiodes of niet-vakantieperiodes. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

22. Oudere werknemers vrijstellen van overuren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

23. Pauzes aanpassen aan en afstemmen op de leeftijd van de 

werknemer. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 



 

 

24. Herscholing om gelijkaardige jobs te kunnen vervullen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

25. De werknemers de kans geven deel te nemen aan trainingen en 

opleidingen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

26. Het invoeren van ergonomische maatregelen. 

26.1 De rolwagentjes in de afwasruimtes aanpassen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

26.2 De hoogtes van de bedientafels verbeteren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

26.3 De reikwijdte voor het aangeven van zware borden van 

klanten herbekijken. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

26.4 De stoelen van de kassiers aanpassen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 



 

 

27. Acties ondernemen om werknemers meer aan lichaamsbeweging te 

laten doen. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

28. De werknemers de vrijheid geven zelf te bepalen op welke manier 

en in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

29. Samenwerken met externe bedrijven zoals bijvoorbeeld VDAB. Zo 

kan men voor de werknemers mogelijkheden zoeken om over te 

stappen naar een andere functie. 

Wordt reeds Al aan  nieuw   nieuw 

toegepast gedacht + - 

 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 4: Voorbeeld van een verslag gemaakt na het afnemen van een 

interview bij een gerant van een uitbating van Sodexo4 

 

1. Voordelen van het werken met oudere werknemers: 

• Oudere werknemers hebben meer ervaring. 

• Oudere werknemers hebben weinig sturing en instructies nodig. 

• Oudere werknemers hebben meer maturiteit en een groter 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

• Oudere werknemers staan meer open voor opmerkingen en luisteren beter 

naar informatie die hen gegeven wordt. 

• De communicatie met oudere werknemers verloopt veel rustiger. 

 

2.  Nadelen van het werken met oudere werknemers: 

• Oudere werknemers zijn fysiek minder sterk. 

• Oudere werknemers worden sneller moe en werken aan een trager  

 tempo. 

• Oudere werknemers kunnen de zware taken zoals het vullen van de  

drankautomaten niet meer goed aan. Dit werk moet dan uitgevoerd  

  worden door de jongere werknemers. 

• Oudere werknemers zullen nieuwelingen, ook al zijn dit ook oudere mensen, 

opdragen hoe ze hun werk moeten uitvoeren. Dit kan al eens zorgen voor 

wrevel, vooral als de nieuwe werknemer goed weet hoe hij zijn werk moet 

doen. 

 

3. Elk van de werknemers blijft tot 65 jaar werken, wat zijn hier de nadelen van? 

• De ervaring van de oudere werknemers blijft zo lang mogelijk behouden. 

• Oudere werknemers die al een hele tijd samenwerken zijn beter op elkaar 

ingespeeld en kunnen dus ook zeer goed samenwerken, wat de 

productiviteit ten goede komt. 

                                           

4 Dit voorbeeld is opgesteld aan de hand van verschillende verslagen die zijn gemaakt 

na het afnemen van de interviews en is dus een weergave van antwoorden van 

verschillende geranten en niet van slechts één gerant zoals in de oorspronkelijke 

verslagen. 

 



 

 

 

4. Elk van de werknemers blijft tot 65 jaar werken, wat zijn hier de nadelen  

 van? 

• Het werk is te belastend om tot 65 jaar te kunnen uitvoeren.  

• Dit werk wordt niet aanzien als een zwaar beroep, waardoor er te weinig 

aandacht aan wordt besteed op het vlak van fysieke belasting. 

• Wanneer oudere werknemers tegen hun zin aan het werk worden 

gehouden kan het voorvallen dat dit het bedrijf meer gaat kosten dan 

wanneer men de oudere werknemers de kans geeft om stilletjes af te 

bouwen. Wanneer ze verplicht langer moeten werken kan dit als gevolg 

hebben dat ze minder gemotiveerd zijn en minder goed presteren. 

Werknemers die positief zijn over het feit dat ze de kans krijgen af te 

bouwen zullen zich hard blijven inzetten. 

 

5. Problemen: 

� Werkgebonden factoren 

A. Fysieke vereisten van de job 

• De werknemers moeten zware karren en voedselcontainers 

verplaatsen. 

• Het werken in de afwasruimtes is fysiek zwaar belastend voor de 

werknemers.  

• Het in- en uitladen van de wagens voor de bedeling van het 

voedsel is fysiek belastend.  

• De werknemers hebben tijdens hun werk een slechte 

werkhouding (gedraaide of gebogen werkpositie). 

• De werknemers moeten zware voorwerpen bewerken of 

verplaatsen. 

• De werknemers moeten tijdens hun werk steeds dezelfde 

bewegingen maken. 

• De werknemers krijgen te maken met piekbelasting.  

• De werknemers hebben zwaar werk en moeten daarbij langdurig 

in dezelfde houding op dezelfde plaats blijven staan. 

• Het vullen van de drankautomaten in de fabriek is zeer belastend. 

De werknemers moeten sleuren met zware pakken en 

voortdurend buigen en rechtstaan bij het vullen van de 



 

 

automaten. De zware pakken met drank moeten over grote 

afstanden worden verplaatst. Niet alle automaten staan op het 

gelijkvloers, hierdoor moeten de werknemers de zware pakken 

handmatig naar boven dragen. 

• De afwas is zeer zwaar belastende door de grote hoeveelheden, 

de repeterende bewegingen die de werknemers moeten maken 

en de zwaarte van de karren. 

• De potten die in de keuken gebruikt worden zijn zeer zwaar. 

• De pottenafwas moet handmatig gebeuren. Dit zijn grote en 

zware potten die moeilijk te hanteren zijn. 

• De werknemers moeten zich bij verschillende taken buigen. 

• De werknemers moeten 8 uren per dag op hun benen staan, dit 

is erg vermoeiend en zeer belastend. 

B. Belastende werkomstandigheden 

• De werkomstandigheden zijn niet optimaal vanwege bijvoorbeeld 

overmatig lawaai, temperatuursschommelingen, natte vloeren, 

onaangepaste materialen waarmee de werknemers moeten 

werken,… en wegen na verloop van tijd door. 

• De werknemers moeten werken in een lawaaierige omgeving.  

• De werknemers moeten werken in een natte werkomgeving. 

• De werkomgeving is te warm, vooral in de zomer. Er is weinig of 

geen verluchting, er is geen airco voorzien en de deuren mogen 

niet worden opengezet vanwege de hygiëne. 

• Ook al is er antislip aangebracht op de vloeren, toch zijn de 

vloeren heel dikwijls glad en dan vooral in de keuken. 

• De voorraadkamer bevindt zich in de kelder, hierdoor moeten de 

werknemers grote afstanden afleggen met zware lasten. 

Vanwege het niveauverschil kunnen de werknemers ook geen 

gebruik maken van karren om de lasten mee te transporteren. Er 

is wel een goederenlift aanwezig, maar deze bevindt zich zo ver 

van de keuken dat er dan nog een grote afstand moet afgelegd 

worden met de zware lasten. 



 

 

 

C. Belastende arbeidsvoorwaarden 

• Er is een gebrek aan herstelmomenten, momenten waarop de 

oudere werknemers de kans krijgen eventjes uit te blazen, na 

fysiek zwaar belastende arbeid. 

• De werknemers hebben nood aan aangepaste en flexibele 

werkuren. 

• Vroeger konden de werknemers soms extra pauzes nemen, nu is 

dat niet meer mogelijk vanwege het drukke werkschema. 

• Door de werking van het fabriek is het voor de werknemers van 

Sodexo moeilijk om pauzes te nemen. Omdat de machines in de 

fabriek niet kunnen uitgeschakeld worden hebben de arbeiders 

elk om beurt pauze. Er is dus constant volk in de cafetaria 

waardoor de werknemers van Sodexo aan één stuk moeten 

doorwerken. De schaarse vrije momenten worden gebruikt op de 

cafetaria proper en net te houden. 

D. Factoren die te maken hebben met de organisatie van het werk 

• Het werkritme is te snel. 

• De werknemers hebben beperkte mogelijkheden om het 

werktempo te bepalen. 

• De werknemers moeten steeds harder werken, de druk stijgt en 

de belasting dus ook. Wanneer hier gaan aandacht aan wordt 

besteed zal de motivatie van de werknemers dalen. 

• Het werktempo ligt bij momenten zeer hoog. Het hangt af van 

het aantal bestellingen en het aantal bezoekers dat langskomt. 

 

� Persoonsgebonden factoren 

B. Lichamelijke Conditie 

• De werknemers hebben last van rugproblemen.  

• De werknemers zien het niet zitten om tot hun vijfenzestigste te 

blijven doorwerken.  

• De werknemers hebben last van schouderproblemen.  

• De werknemers hebben last van fysieke veroudering. 

• De werknemers zijn totaal uitgeput na het werk. 



 

 

• De werknemers hebben rug- en schouderklachten door het 

heffen van zware lasten en het maken van repeterende 

bewegingen. 

• De kassameubels zijn te groot, waardoor de werknemers te ver 

moeten reiken naar de klant die aan de kassa komt. Hierdoor 

ontstaan er rugklachten bij de werknemers. 

D. Verminderde inzetbaarheid 

• Naarmate werknemers ouder worden kunnen ze minder  

 andere jobs aan. 

• Naarmate werknemers ouder worden zijn ze minder geneigd te  

Veranderen. 

E. Vermoeidheid en rustperiodes 

• De nachtrust is niet voldoende om te recupereren van het zware 

werk. 

 

6. Welke maatregelen zijn er nu reeds ondernomen om deze problemen tegen te 

gaan?  

� Maatregelen gericht op aanpassingen in het werk 

• Oudere werknemers de kans geven delen van hun taak, die te 

belastend zijn, af te geven aan een medewerker. 

•  Wanneer een werknemer lichamelijk klachten heeft, wordt er 

lichter werk gezocht voor hem (bijvoorbeeld werken aan de kassa). 

� Maatregelen gericht op mobiliteit 

• De werknemers hebben een beurtrol waardoor ze afwisseling  

 hebben in de functies en de belasting vermindert. 

• De werknemers voeren elke dag een andere taak uit. Zo kunnen 

ze afwisselen tussen zware en lichte taken en drukke en minder 

drukke werkposten. De verschillende taken die de werknemers 

uitvoeren zijn: kassa 1 (druk), kassa 2 (minder druk)+ afwas van 

potten, karren ledigen aan de afwasmachine, afwasmachine 

inzetten,  afwasmachine leegmaken+ propere vaat opbergen.  

� Maatregelen gericht op arbeidsvoorwaarden 

• Het toestaan van deeltijdse arbeid voor oudere werknemers.  

• Onregelmatige werktijden proberen te vermijden.  



 

 

• De uurroosters worden opgesteld in samenspraak met de 

werknemers. 

• De werknemers mogen drie pauzes, twee korte en één langere, per 

dag nemen. Dit aantal kan nog verhogen wanneer de werknemer er 

nood aan hebben.  

• Arbeidsduur verminderen vanaf een bepaalde leeftijd. De 

werknemers mogen zelf een aanvraag indienen om minder uren te 

werken. 

• Oudere werknemers vrijstellen van overuren. Overuren zijn zeer 

belastend. Werknemers vanaf 58 jaar moeten dit niet meer doen 

omdat ze ander de volgende dag niet meer gerecupereerd zijn en 

het werk toch doorgaat. 

• Er zijn voldoende pauzes voorzien voor de werknemers. Wanneer 

ze toch nood hebben aan extra breaks wordt dit toegestaan. 

� Maatregelen gericht op arbeidsomstandigheden 

• De werknemers krijgen schoenen met antislip en er is ook een 

antisliplaag aangebracht op de werkvloer. 

� Maatregelen gericht op opleidingen en training 

• De werknemers de kans geven deel te nemen aan trainingen en 

opleidingen. 

• Er worden cursussen voor hef- en tiltechnieken georganiseerd. 

Daarnaast spoort de uitbater de werknemers ook aan om door de 

knieën te gaan als ze zich willen buigen. 

� Maatregelen gericht op ergonomie 

• De rolwagentjes in de afwasruimtes aanpassen. 

• De hoogtes van de bedientafels verbeteren.  

• Er zijn betere transportkarren ter beschikking, die wendbaarder zijn 

en minder inspanning vragen van de werknemers.  

• In de keuken zijn er tafels op verschillende hoogtes beschikbaar. 

De grotere werknemers kunnen werken aan hoge tafels, kleinere 

werknemers kunnen werken aan lage tafels. 

� Maatregelen gericht op de organisatie van het werk 

• De werknemers de vrijheid geven zelf te bepalen op welke manier 

en in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren. 



 

 

• De werkschema’s worden opgesteld in samenspraak met de 

werknemers. 

 

 

7. Welke maatregelen zouden in de toekomst ook mogelijke oplossingen kunnen 

vormen? 

� Maatregelen gericht op aanpassingen in het werk 

• Het werk aanpassen aan de individuele situatie van de werknemer, 

rekening houdend met de gezondheid, de leeftijd en de 

competenties.  

• De oudere werknemers inschakelen voor het coachen en het 

opleiden van de jongeren. 

• De oudere werknemers lichter werk laten uitvoeren.  

• Het aanpassen van de taken.  

• Oudere werknemer de kans geven een deel van de 

verantwoordelijkheden en taken, weliswaar minder belastende 

taken, over te nemen van een collega of een leidinggevende. 

� Maatregelen gericht op mobiliteit 

• Binnen het personeelsbestand verschuivingen doorvoeren.  

• De oudere werknemers overplaatsen naar een functie op een 

vergelijkbaar niveau als dat van hun vorige functie (horizontale 

mobiliteit). 

� Maatregelen gericht op arbeidsvoorwaarden 

• Arbeidsduur verminderen vanaf een bepaalde leeftijd.  

• Meer verlofdagen toekennen vanaf een bepaalde leeftijd 

(bijvoorbeeld 50-55 jaar). 

• Een loonsverhoging toekennen aan de werknemers vanaf 62 jaar.  

• Meer of langere vakanties geven aan oudere werknemers tijdens 

bijvoorbeeld niet-piekperiodes of niet-vakantieperiodes.  

• Pauzes aanpassen aan en afstemmen op de leeftijd van de 

werknemer.  

� Maatregelen gericht op arbeidsomstandigheden 

• Er zou een airco geplaatst moeten worden in de keuken om in de 

warmste maanden de temperatuur een beetje draagbaar te maken. 

� Maatregelen gericht op opleidingen en training 



 

 

• Herscholing om gelijkaardige jobs te kunnen vervullen.  

� Maatregelen gericht op ergonomie 

• De reikwijdte voor het aangeven van zware borden van klanten 

herbekijken. 

• Er voor zorgen dat de werknemers niet meer moeten buigen bij het 

afruimen of het leegmaken van de karren voor de afwas. 

� Maatregelen gericht op fysieke activiteit 

• Acties ondernemen om werknemers meer aan lichaamsbeweging te 

laten doen. 

� Maatregelen gericht op de organisatie van het werk 

• Meer werknemers inzetten om de belasting van elke individuele 

werknemer te verminderen. Anders zullen de werknemers er na 

verloop van tijd niet meer in slagen dezelfde service aan te bieden.  

 

8. Maatregelen die de uitbaters echt niet zien zitten: 

� Maatregelen gericht op mobiliteit 

• Promotie (verticale mobiliteit). 

• Demotie of loopbaanombuiging (verticale mobiliteit). 

� Maatregelen gericht op arbeidsvoorwaarden 

• Geldelijke bonussen uitdelen die gelinkt zijn aan de leeftijd en niet 

aan de prestaties.  

• De werknemers de mogelijkheid geven de uurregeling in de mate 

van het mogelijke zelf te kiezen.  

• Het uurrooster aan de omstandigheden van de oudere werknemer 

aanpassen. 

• Het cafetariasysteem invoeren.  

� Maatregelen gericht op de organisatie van het werk 

• De werknemers de vrijheid geven zelf te bepalen op welke manier 

en in welke volgorde ze hun taken willen uitvoeren. 

 

 



 

 

9. “Als u het voor het zeggen zou hebben, welke drie maatregelen zou Sodexo 

dan moeten nemen opdat oudere werknemers met plezier langer fysiek zware 

arbeid blijven verrichten?”  

• De leidinggevenden van Sodexo zouden regelmatig een bezoek moeten 

brengen aan de verschillende uitbatingen en dan ook zelf moeten 

meewerken om te weten hoe het er aan toe gaat in de uitbatingen, zelf 

kennis te maken met de problematiek en meer voeling te krijgen met de 

situatie. Hierdoor zijn ze beter in staat goede beslissingen te nemen in 

verband met de uitbatingen, worden er geen onnodige maatregelen 

getroffen of dingen aangepast die de werknemers meer last opleveren 

dan helpen. 

• Als de werknemers verplicht zijn over te stappen naar deeltijdse arbeid 

omdat ze hun werk niet mee aan kunnen, zou dit moeten kunnen 

zonder loon verlies. Dus deeltijds werken en toch als een voltijdse 

werknemer uitbetaald worden. Vele werknemers die hun werk niet meer 

aankunnen zijn toch verplicht voltijds te blijven werken omdat een 

halftijds loon niet volstaat. Daarnaast ontvangen de werknemers die op 

het einde van hun loopbaan halftijds gaan werken ook een lager 

pensioen. Het is belangrijk dat er aan deze problematiek aandacht 

wordt besteed en dat men deze mensen niet in de kou laat staan. 

• De oudere werknemers de kans geven van functie te veranderen 

wanneer ze dit zelf willen. 
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