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Colofon > Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, 
echter uitsluitend met bronvermelding. Afbeeldingen zijn op 
te vragen via contactadres: 50plus@uwv.nl
 

Meer lichtpuntjes voor 50-plussers
De arbeidsmarkt profiteert steeds meer van het 
herstel van de economie. Op dit moment zijn het 
vooral jongeren die hiervan de vruchten plukken; een 
gebruikelijk patroon. Toch zijn er ook steeds meer 
lichtpuntjes voor oudere werkzoekenden. Ondanks 
het feit dat het aantal WW-uitkeringen onder 50-plus-
sers nog 6% hoger ligt dan vorig jaar, nam het aantal 
baanvinders onder deze groep toe. In de eerste vier 
maanden van 2015 was dat ruim een kwart meer dan 
dezelfde periode in 2014.  

In de nieuwste arbeidsmarktprognoses van UWV zien 
we op macroniveau nog meer positieve ontwikkelin-
gen. Het aantal WW’ers in de leeftijdscategorie 45-55 
jaar daalt dit jaar voor het eerst licht. Pas in 2016 gaat 
dit ook voor 55-plussers gelden. Alleen als de werk-
gelegenheid zich krachtiger en over meerdere jaren 
herstelt, zullen oudere werkzoekenden dit ook in de 
dagelijkse praktijk ervaren. 

Steeds meer ouderen werken 
De vergrijzing zet de komende jaren door. Door de ver-
sobering van pensioenregelingen, de afschaffing van 
de Vut en de verlenging van de pensioengerechtigde 
leeftijd, werken mensen tegenwoordig langer door.
 Lees verder >>

Vervolg Campagne ‘Open voor 50-plus’
Begin mei heeft de campagne ‘Open voor 50-
plus’ een vervolg gekregen. Dit keer heeft de 
campagne tot doel om nog meer werkgevers te 
verleiden om ook een 50-plusser mee te nemen 
in de sollicitatieprocedure. 
Dit gebeurt via een dubbelcampagne: 50-plus-
sers dagen werkgevers uit om hun sterke pun-
ten, kwaliteiten en capaciteiten te ontdekken 
en werkgevers worden 
op hun beurt uitge-
daagd om met geschikte 
50-plussers in gesprek te 
gaan over een concrete 
vacature. >> 

Asscher: Actieplan 50plusWerkt  
“goed op stoom”
De uitzendbranche weet steeds meer 50-plus-
sers aan werk te helpen via de scholingsvou-
cher en plaatsingsfee. “Het Actieplan 50plus-
Werkt is nu goed op stoom gekomen”, schrijft 
minister Asscher in een brief aan de Tweede 
Kamer. Het aantal verstrekte fees in 2015 was 
in de eerste twee maanden al meer dan in heel 
2014. In 2015 zijn tot en met 17 mei reeds 3.500 
scholingsvouchers en 2.964 plaatsingsfees 
verstrekt. Daarbij geldt dat er sprake is van een 
vertragingseffect omdat de eerste aanvraag 
pas na drie maanden dienstverband ingediend 
kan worden.  >>

”Door de scholingsvoucher verbreed  
ik mijn kennis”
Nico Bosker was 60 toen hij werd ontslagen 
als teamleider in een drukkerij. Hij vroeg de 
scholingsvoucher voor 50-plussers aan bij UWV. 
Nu volgt hij een coachingsopleiding. “De eerste 
dag dat ik thuis zat, ging mijn vrouw om half 
acht ’s ochtends naar haar werk. Toen dacht ik: 
lang thuiszitten is niks voor mij.” Banen bij druk-
kerijen zijn schaars. Daarom dacht Nico na over 
wat hij dan zou willen. “Als mensen binnen de 
drukkerij een probleem hadden, wisten ze mij 
altijd te vinden. Zo kwam ik op het idee om een 
coachingsopleiding te doen. >>

juni 2015 > De barometer 50-plus verschijnt iedere 

twee maanden en belicht de positie van 50-plussers 

op de arbeidsmarkt. Cijfers zijn afkomstig van UWV  

en CBS.

De gebruikte kerncijfers in de eerste kolom zijn geba-

seerd op het totaal aantal WW-uitkeringen aan 50-plus-

sers. Wilt u de barometer 50-plus ontvangen of reage-

ren op deze publicatie, mail dan naar 50plus@uwv.nl
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Het aandeel werkhervattingen is de uitstroom naar werk
t.o.v. het totale aantal beëindigde WW-uitkeringen. Het aantal
werkhervattingen in 2015 (jan. t/m april) is 25.987, 28,4% meer dan 
in 2014 en 50,3% meer dan in 2013.  >>
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Nederland vergrijst. In 
1950 was minder dan één 
op de drie volwassenen in 
Nederland 50-plus. Over 
vier jaar is dat één op de 
twee.   
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De afgelopen 16 jaar is het aantal WW-uitkeringen aan 50 tot 65 jarigen nog nooit 
zo hoog geweest. Voor het eerst in zes jaar wordt er wel een lichte daling verwacht.
  

Populairste vakantietypes
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Bron: CBS

Bron: UWV

Ruim de helft van de Nederlandse werknemers is werkzaam 
in één van de drie onderstaande sectoren. Gemiddeld is 
27% van de werknemers in Nederland 50-plusser (2014).

Bron: UWV arbeidsmarktprognose >>

Bron: Familie kenniscentrum (2012)
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