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Breek het glazen plafond van 45 in 

stukken 

Het ontstaan van het glazen plafond 

van 45: van vervroegde uittreding tot 

hardnekkige vooroordelen 

 

Nederlanders boven de 45 jaar hebben 

meer moeite met het vinden van een 

nieuwe baan dan hun jongere collega’s. 

Sterker nog: er lijkt sprake te zijn van een 

glazen plafond bij die specifieke leeftijd. 

De oorzaken liggen waarschijnlijk in de 

volledige invoering van vervroegde 

uittreding (VUT) in de jaren ’80 en 

hardnekkige vooroordelen over relatief 

oude medewerkers. Zo worden ze 

onterecht gekwalificeerd als te oud, te 

duur en ongemotiveerd en wordt ten 

onrechte gedacht dat ze vaker ziek zijn, 

niet meer willen leren en überhaupt niet 

meer willen werken. Sommige 

vooroordelen beginnen parten te spelen 

voor 45 tot 55-jarigen en andere gelden 

meer voor 55-plussers. Ook heeft het 

misbruik van de WAO voor een negatief 

imago van oudere medewerkers gezorgd.  

Om een volwaardige en volledige 

arbeidsdeelname van 45-plussers te 

realiseren, is het van uitermate groot 

belang dat de hardnekkig ingeslopen 

cultuur dat je loopbaan eindigt bij 45 

meteen wordt afgebroken. Dat glazen 

plafond is zo hard als metaal, maar de 

argumenten waarop het is gebaseerd zijn 

zo zacht als boter. Een hele generatie 

dreigt de dupe te worden van een in eerste 

instantie goedbedoelde, maar voor dit 

arbeidspotentieel funeste wet- en 

regelgeving als dit glazen plafond niet 

wordt gesloopt.  

 

Door: Jos Tjon Tam Pau & Bart van der 

Spek  

Datum: 24 maart 2016  

 

Bij de intreding van de VUT naderde 

op je 50
ste

 het einde van je loopbaan 

 

Het negatieve beeld rondom 45-plussers 

is voor een deel ontstaan in de jaren ‘80 

door de introductie van de vervroegde 

uittreding (VUT). Dat betoogt HR-manager 

Remco Noordsij in het artikel ‘Loopbaan 

pas op de helft, toch al te oud’ op de 

website van JobOppz B.V. Het is 

bovendien te vinden in de paragraaf 

Literatuurstudie van het rapport ‘Te jong 

te oud Beeldvorming van ouderen op de 

arbeidsmarkt: vooroordelen, wetgeving en 

duurzame inzetbaarheid’ door Jules 

Coenders van het Instituut Gak. De 

werkloosheid in Nederland was toen 

groot, waardoor de regering ouderen 

wilde stimuleren eerder te stoppen met 

werken om banen te creëren voor 

werkeloze jongeren. De VUT was in 

principe een tijdelijke maatregel vanwege 

de hoge kosten die het op de lange termijn 

kon hebben. Zoals in het rapport ‘Politieke 

economie van de VUT’ van de Universiteit 

van Amsterdam (UvA) op pagina 62 staat 

geschreven: ‘Gesproken werd van het ‘jong 

voor oud’-principe. Dit principe had 

echter wel een prijs: de VUT was een 

kostbare regeling waarvan de kosten door 

alle werknemers moesten worden 

opgebracht.’ Noordsij concludeert dan 

ook: ‘op je 50ste naderde je het einde van je 

loopbaan’, wat heeft geleid tot het huidige 

beeld dat de 45 plussers ‘oud’ zijn. 

Kortom: 45-tot 55-jarigen krijgen met 

deze stereotypering te maken. 
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De VUT-regeling is ingevoerd onder het 

kabinet-Den Uyl. Volgens Casper van Ewijk 

en Mirjam Slokker, de auteurs van het 

rapport van de UvA, dateert het eerste 

plan van vervroegde uittreding uit 1975. 

Toon Riemen, destijds bestuurslid van het 

Nederlands Katholiek Vakverbond, droeg 

het plan genaamd ‘Jong voor oud’ aan. Er 

was sprake van hoge werkloosheid onder 

jongeren door de oliecrisis van 1973. De 

redering was dat wanneer een oudere zou 

stoppen met werken een jongere zijn plek 

zou overnemen en daarmee de 

jeugdwerkloosheid werd bestreden. Een 

commissie geleid door Govert van Tets, 

bestuurder van het Pensioenfonds van 

Unilever, bracht echter een negatief advies 

uit over de invoering van de VUT-

regelingen. De commissie concludeerde 

‘dat het oplossen van de 

jeugdwerkloosheid door middel van de 

invoering van de VUT-regelingen een 

illusie was’. Maar door politieke druk en 

om toch de hoge werkloosheid aan te 

pakken, zijn de regelingen in de periode 

daarna alsnog ingevoerd. 

 

In 1976 werd als test de regeling 

voor mensen met zware beroepen, zoals 

in de bouwsector, geïntroduceerd, en ook 

leraren konden gebruik maken van de 

VUT. De maatregelen gingen gelden voor 

één cao-periode en boden medewerkers 

van 63 en 64 de mogelijkheid een tot twee 

jaar eerder uit te treden dan voorheen. 

Even later konden ook havenarbeiders na 

een opstand in de Rotterdamse haven in 

februari 1977 gebruik maken van de 

regelingen. Dat schrijft Laura van Hasselt 

in het artikel ‘De geboorte van de VUT’ op 

de website van NPO Geschiedenis. Van 

Hasselt stelt dat dit snel werd gevolgd 

door een VUT-experiment in de 

metaalindustrie. Daarna kregen steeds 

meer medewerkers in andere 

bedrijfstakken de mogelijkheid om 

vroegtijdig uit te treden. 

 

Het gevolg was echter dat oudere 

medewerkers in toenemende mate gebruik 

maakten van de regelingen en de kosten 

van die vroegtijdige uittreding stegen. Van 

Hasselt beweert dat in 1976 ‘ruim 50 

procent van de 63 en- 64-jarige 

bouwvakkers gebruik maakten van de 

regeling’. Dat was twee keer zoveel als 

verwacht en het percentage zou elk jaar 

stijgen. In 1980, tijdens het kabinet-Van 

Agt I, kwam er zelfs een structurele fiscale 

regeling. Daardoor werd de VUT een 

vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarde, 

ofwel een verworven recht: steeds meer 

oudere werknemers stopten op steeds 

vroegere leeftijd met werken. 

 

Daarom werd begin jaren ‘90 de 

regeling veranderd. In plaats van de VUT 

kwamen er prepensioenregelingen. Het 

verschil tussen de VUT en het 

prepensioen is dat bij het prepensioen 

ieder voor zich spaart. De balans tussen 

werkende en niet-werkende Nederlanders 

maakt dan niet uit en het is 

kostenbesparend. Immers: bij de VUT 

betaalden werkenden voor niet-

werkenden door het zogeheten 

omslagstelsel. Door de vergrijzing was 

vroegtijdige uittreding überhaupt niet 

langer betaalbaar: een steeds kleinere 

beroepsbevolking had moeten betalen aan 

een steeds grotere groep VUT’ers, aldus 

Van Hasselt. Vandaar dat de VUT-regeling 

tijdens de paarse kabinetten is afgeschaft. 

Nog later, in de jaren ‘00, zijn de 
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prepensioenregelingen afgeschaft en 

stimuleert de overheid oudere 

medewerkers te blijven werken1. 

 

Vooroordelen over relatief oude 

medewerkers spelen een grote rol 

 

Hoewel de overheid het voor oudere 

medewerkers financieel aantrekkelijk 

maakt te werken tot hun 

pensioengerechtigde leeftijd, hebben zij 

te kampen met een flink aantal 

vooroordelen. Sommige zijn deels waar, 

andere in zijn geheel niet. In de alinea’s 

hieronder staat een aantal vooroordelen 

en waarom die in meer of mindere mate 

niet kloppen. Ook vermelden we op welke 

leeftijdscategorie dit betrekking heeft. 

 

De Vlaamse outplacement- en 

loopbaancoach Anita Stevens beschrijft in 

haar boek ‘De vintage werknemer. Hoe 

langer en anders werken?’ in de paragraaf 

‘Zes vooroordelen’ waar oudere 

medewerkers tegenaan lopen. Hierbij gaat 

het volgens Stevens om algemene 

stereotyperingen2. 

 

Zo zouden oudere medewerkers, 

Stevens noemt specifiek 45-plussers, te 

oud zijn. Echter: de auteur stelt dat er 

verschillende soorten leeftijd bestaan, te 

weten de chronologische, biologische, 

psychologische en sociale leeftijd. 

                                                           

1 Zie het rapport ‘Te jong te oud Beeldvorming van 

ouderen op de arbeidsmarkt: vooroordelen, wetgeving en 

duurzame inzetbaarheid’ op pagina 20. 
2 Dat stelt ze in een vraaggesprek voor dit artikel met Bart 

van der Spek op 30 november 2015. Ze plaatst wel een 

nuancering. Het vooroordeel te duur is volgens Stevens 

‘typisch Belgisch’. Echter: in Nederland geldt dat ook, zoals 

in dit artikel staat. 

Volgens Stevens worden oudere 

medewerkers door recruiters te vaak op 

hun chronologische leeftijd beoordeeld, 

dus hoe oud ze volgens hun geboortejaar 

zijn. Dit terwijl medewerkers jonger 

kunnen zijn dan hun paspoort aangeeft. 

 

Zo kan hun biologische leeftijd 

jonger zijn door gezond te leven, dus veel 

te bewegen en gezond te eten. De 

psychologische leeftijd is eveneens lager 

als een relatief oudere medewerker 

gemotiveerd is en mentale functies blijft 

oefenen. Tenslotte stelt Stevens dat de 

sociale leeftijd lager is als zo’n 

medewerker nog jonge kinderen heeft. 

‘Daardoor kan een man zich nog een jonge 

papa voelen,’ legt Stevens uit. Kortom: het 

vooroordeel begint een rol te spelen voor 

45 tot 55-jarigen en is tevens te kort door 

de bocht. 

 

Een andere stereotypering is dat 

oudere medewerkers te duur zouden zijn. 

Dat komt volgens Stevens doordat zij vaak 

tot de hoogste looncategorieën behoren. 

Zij stelt echter dat 45-plussers bereid zijn 

hun looneisen naar beneden bij te stellen. 

Bovendien kiezen ze volgens haar vaak 

zelf voor een functie met een lager loon in 

ruil voor meer levenskwaliteit. Echter: 

volgens de auteur interpreteren (jonge) 

recruiters en HR-medewerkers dat 

verkeerd en denken ze dat ze niet meer 

gemotiveerd zijn om te werken. Cathalijne 

Boland stelt daarnaast in het artikel 

‘Veertigers: paria’s van de arbeidsmarkt’ 

op de website van intermediair dat ‘de 

gemiddelde loonkosten inderdaad 

toenemen met de leeftijd, maar niet zo 

sterk als werkgevers denken. Die schatten 

45-plussers duurder in dan ze 
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daadwerkelijk zijn, blijkt uit een enquête 

van The Research Centre for Education 

and the Labour Market (ROA), dat 

verbonden is aan de Universiteit 

Maastricht. Ook met dit vooroordeel 

krijgen 45 tot 55-jarigen te maken en het 

klopt dus maar half. 

 

Het vooroordeel ‘vaker ziek dan 

jongere collega’s’ hangt nauw samen met 

de bovenstaande stereotypering. Op basis 

van cijfers van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) blijkt inderdaad dat 

medewerkers tussen de 55 en 65 jaar 

vaker afwezig zijn door ziekte dan 

medewerkers jonger dan 25 jaar. Dit 

vooroordeel geldt dus specifiek voor deze 

leeftijdscategorie. 

 

In Nederland bestond de werkzame 

beroepsbevolking in het vierde kwartaal 

van 2013 uit ongeveer 7,25 miljoen 

Nederlanders, ofwel mensen die minimaal 

12 uur per week werken
3
. Van hen waren 

ongeveer 1,13 miljoen medewerkers 

tussen de 55 en 64 jaar oud en iets minder 

dan een half miljoen 15 tot 24-jarigen. Het 

gemiddelde ziekteverzuimpercentage4 

van de totale beroepsbevolking lag op 3,9 

procent. Echter: die van 55 tot 64-jarigen 

                                                           

3 Zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-

sociale-zekerheid/publicaties/barometer-

beroepsbevolking/barometer-werkzame-

beroepsbevolking-art.htm. Geraadpleegd op 7 december 

2015. 
4 Het CBS hanteert de volgende definitie: ‘Het 

ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen 

van de werknemers, in procenten van het totaal aantal 

beschikbare werkdagen van de werknemers in de 

verslagperiode.’ 3,9 staat dus voor 3,9 (dus 4) ziektedagen 

op de 100. Zie http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/arbeid-sociale-

zekerheid/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=

2355 . 

lag in 2013 op 5,8 procent en die van 15 

tot 24-jarigen op 2,3 procent5. Toch moet 

niet de conclusie worden getrokken dat 

ouderen veel vaker ziek zijn dan jongeren. 

Wanneer ouderen ziek zijn, zijn ze vaak 

voor een langdurige periode afwezig. 

Sterker nog: wanneer we kijken naar het 

ziekteverzuimpercentage van 

medewerkers tussen de 55-64 jaar zonder 

aandoening, ligt dat op 2,8 en die van 15 

tot 24-jarigen op 1,8. Dat scheelt dus 

ongeveer 1 dag op de 100 dagen
6
. 

 

Stevens beweert zelfs dat het 

aangetoond is dat ouderen minder vaak 

ziek zijn dan hun jongere collega’s, maar 

als ze ziek zijn dat voor een langere 

periode is
7
. Ze stelt dat daardoor het 

gemiddeld aantal afwezigheiddagen van 

de leeftijdscategorie van 56 tot 64 jaar 

ongeveer 55 procent8 hoger is dan bij 

personen die jonger dan 25 jaar zijn. Dat 

kost werkgevers geld, omdat loon, ziekte 

en ontslagkosten in Nederland hoger zijn 

dan in de buurlanden en niet omdat ze 

vaker ziek zouden zijn, argumenteert 

Remco Noordsij in het eerder genoemde 

artikel ‘Loopbaan pas op de helft, toch al 

te oud’. Deze stereotypering is daarom 

maar deels waar. 

                                                           

5 Zie het artikel ‘CBS: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 

1996’ op de website van het CBS op 27 maart 2015. 
6 Zie het artikel ‘Ziekteverzuim oudere werknemer zonder 

aandoening vrijwel even hoog als van jongere’ op de 

website van het CBS op 30 juni 2014. 
7 Op basis van het rapport ‘Antwoord op de stereotypen 

betreffende de oudere medewerker’, CAPA-project 2007, 

van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

uit 30 oktober 2006. 
8 Helaas is het onduidelijk op basis van hoeveel gegevens 

dat percentage is berekend. Het rapport meldt dat ‘het 

percentage afwezigheiddagen in enkele ondernemingen 

uit drie landen is onderzocht’. Er wordt niet vermeld om 

hoeveel ondernemingen het gaat. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=2355
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=2355
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=2355
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=2355
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Ook bestaat het vooroordeel dat 

oudere medewerkers minder gemotiveerd 

zijn dan hun jongere collega’s. Uit 

onderzoek blijkt dat 45-plussers minder 

ambitieus zijn dan jongere medewerkers. 

In het artikel ’45-plusser laat ambitie 

varen’ op de website van PW De Gids staat 

dat 45 jaar zelfs een kantelpunt is in het 

werkende bestaan van Nederlanders. 

Onderzoeker Ruben Timmerman, 

oprichter van het uitvoerende bureau 

Springtest vertelt in het artikel dat tot 45 

jaar de ambitie volgens eigen zeggen 

groeit, daarna, dus vanaf 45 jaar zakt de 

ambitie weer in. Blijkbaar is 45 een leeftijd 

waarop veel mensen de balans opmaken 

tussen werk en privé. Maar het kan ook dat 

men op die leeftijd zijn belangrijkste 

doelen heeft gehaald.’ 

 

Stevens stelt tegen dat vooroordeel 

een onderzoek van HR-dienstverlener 

Acerta uit 2010 tegenover. Uit dat rapport 

blijkt juist dat oudere medewerkers 

betrokkener zijn bij hun bedrijf. Sterker 

nog: van alle medewerkers scoren zij het 

hoogst op engagement9 en betrokkenheid. 

Dit vooroordeel ligt dus genuanceerd en 

begint een rol te spelen voor 45 tot 55-

jarigen. 

 

Stevens schrijft eveneens dat er 

wordt gedacht dat oudere medewerkers 

niet meer willen leren. Als ze de cijfers 

van Nederlandse medewerkers erbij pakt, 

lijkt dat vooroordeel deels te kloppen. Een 

                                                           

9 Engagement wil volgens Stevens zeggen dat de oudere 

medewerkers niet alleen betrokken zijn, maar ook zelf iets 

een situatie doen en zelf de handen uit de mouwen steken. 

Uit: vraaggesprek op 30 november 2015. 

kleine minderheid, 14,6 procent, van de 

Nederlanders tussen de 45 en de 54 jaar 

volgde een bedrijfsopleiding. Dat komt 

neer op slechts 222.000 mensen van de 

1,45 miljoen werkenden in die 

leeftijdscategorie
10

. Maar tegelijkertijd 

betoogt de coach dat slechts die kleine 

minderheid de kans kreeg zich bij te 

scholen bij zijn (oud-)werkgever. Ook 

constateert ze in eigen onderzoek dat 

ouderen ‘een ongelooflijke gedrevenheid 

hebben om opleidingen te volgen.’ 

Kortom: ook hier klopt de stereotypering 

maar voor een beperkt deel. In dit licht 

rijst ook de vraag of werkgevers wel 

willen investeren in oudere medewerkers. 

Wij hebben nog geen artikel of onderzoek 

gevonden die dit thema aan de kaak stelt. 

 

Het laatste vooroordeel dat de 

coach noemt is dat oude(re) medewerkers 

überhaupt niet meer zouden willen 

werken. Dat cliché is gebaseerd op het 

gegeven dat 45-plussers meer zorg krijgen 

voor hun ouders en kleinkinderen. De 

agenda van de oudere werkzoekende 

wordt dus ingevuld door de naaste 

omgeving. Bovendien kunnen sommige 

medewerkers niet meer werken vanwege 

bijvoorbeeld een chronische of 

ongeneeslijke ziekte en is het verschil 

tussen een werkeloosheidsuitkering en 

een loon als medewerker vaak klein. Maar 

Stevens stelt daar tegenover dat oudere 

medewerkers die gewoonweg niet meer 

willen werken schaars zijn (ze denkt 10 

procent van de medewerkers tussen de 50 
                                                           

10 Zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-

sociale-zekerheid/publicaties/barometer-

beroepsbevolking/barometer-werkzame-

beroepsbevolking-art.htm. Geraadpleegd op 7 december 

2015. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-beroepsbevolking/barometer-werkzame-beroepsbevolking-art.htm
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en 64 jaar) Mensen die niet meer op zoek 

gaan naar werk hebben te maken met een 

of meerdere van de in deze alinea 

genoemde redenen. Het vooroordeel is 

dus maar gedeeltelijk waar. 

 

WAO doet nog een schepje bovenop 

het slechte imago 

 

Naast de vooroordelen waar oudere 

medewerkers mee kampen, zorgt ook de 

WAO voor een slecht imago bij 45-

plussers. In het internetarchief van 2001 

tot 2010 van het NRC Handelsblad staat in 

het artikel ‘Historisch overzicht WAO’ 

omschreven dat het aantal medewerkers 

dat in de WAO zat, in rap tempo toenam 

en bijna tot een miljoen reikte. WAO’ers 

kregen een slechte naam door de 

hoeveelheid geld die ze ontvingen en het 

misbruik dat werkgevers van de regeling 

maakten. De eerder aangehaalde Noordsij 

stelt dat ‘vijftigers in de jaren’80 massaal 

werden afgekeurd’: een directe oorzaak 

van het huidige slechte imago. Pas sinds 

2001 daalt het aantal medewerkers dat is 

afgekeurd. 

 

De Wet uit de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 

dateert uit 1 juli 1967 als opvolger van de 

Ongevallenwet uit 1921. De wet geeft 

mensen die langer dan een jaar niet of 

slechts ten dele kunnen werken tot hun 

65ste recht op een uitkering van 80 

procent van het laatst verdiende loon. De 

uitkering blijkt al snel te aantrekkelijk te 

zijn: het aantal mensen dat in de WAO zit, 

is in 1976 al 475.000 en in 1985 764.000. 

De kosten rijzen de pan uit, zeker 

wanneer Nederland in het begin van de 

jaren ‘80 in een recessie terecht komt11. 

 

Bovendien concluderen 

onderzoekers van de Erasmus Universiteit 

in het NRC-artikel dat de WAO ‘een vat van 

verborgen werkeloosheid’ is. Reden: 

WAO’ers krijgen meer betaald dan mensen 

in de WW. Daarom besluit het eerste 

kabinet Lubbers in 1985 na lange 

onderhandelingen dat de uitkering van 80 

naar 70 procent van het gederfde inkomen 

wordt verlaagd. Twee jaar later komt een 

tweede grote wijziging. Het tweede 

kabinet Lubbers kiest ervoor mensen die 

ten dele arbeidsongeschikt en deels 

werkeloos zijn niet meer een volledige 

WAO-uitkering te geven. Ook wordt in 

1991 bepaald nieuwe WAO’ers een 

uitkering te geven die gekoppeld is aan de 

leeftijd. De zogeheten Wet terugdringing 

arbeidsongeschiktheidsvolume treedt in 

1993 in werking. Desondanks komen er 

toch nog steeds meer WAO’ers bij: in dat 

jaar zijn het er 921.000. 

 

Verder schrijft een parlementaire 

enquêtecommissie geleid door PvdA-

Tweede Kamerlid Flip Buurmeijer dat 

werkgevers de WAO misbruikt hebben. Ze 

hebben de wet in de jaren tachtig gebruikt 

‘als afvloeiingsregeling voor overtollig 

personeel’, aldus de commissie. Sterker 

nog: in het artikel ‘De geschiedenis van de 

WAO’ op de website van VPRO Tegenlicht 

staat dat het voor werkgevers 

gemakkelijk(er) is een WAO-regeling te 

                                                           

11 Zie 

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/december/de-

geschiedenis-van-de-wao.html. Geraadpleegd op 18 

januari 2016. 

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/december/de-geschiedenis-van-de-wao.html
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/december/de-geschiedenis-van-de-wao.html
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treffen met medewerkers dan ze te 

ontslaan. Om dat tegen te gaan heeft er 

een herkeuring plaats na het eerste jaar 

van de WAO en wordt de uitkering voor 5 

jaar toegekend. Na die 5 jaar moeten 

WAO’ers opnieuw een aanvraag indienen. 

 

Echter: de commissie concludeert 

dat de uitvoering van de wet niet optimaal 

is. Daarom wordt een nieuw 

overheidsorgaan in het leven geroepen: 

het Landelijk instituut sociale verzekering 

(LISV) onder leiding van Buurmeijer. Het 

instituut neemt de taken over van 

bedrijfsverenigingen, die werden 

bestuurd door de werkgevers en de 

vakboden. 

 

Onder het eerste kabinet Kok 

(1994-1998) blijft het verminderen van 

het aantal WAO’ers een belangrijk 

onderwerp op de politieke agenda. De 

regering probeert werkgevers en 

medewerkers te stimuleren 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 

Werkgevers betalen vanaf 1996 meer geld 

als er veel medewerkers van het bedrijf in 

de WAO terecht komen: een jaar lang 

draven ze op voor 70 procent van het loon 

van de oud-medewerker. Ook moeten ze 

vanaf 1998 WAO-premie betalen: de 

invoering van de zogeheten PEMBA. 

 

Toch ontvangen steeds meer 

medewerkers een WAO-uitkering: eind 

jaren negentig zijn het 922.000 

Nederlanders. Daarop besluit het tweede 

Kabinet Kok (1999-2002) dat er vaker 

herkeuringen moeten plaatsvinden, en 

arbeidsongeschikten actiever op zoek 

moeten gaan naar werk. Na 13 weken moet 

er een re-integratieplan worden opgesteld 

om dat te bewerkstelligen12. 

 

Toch hebben in 2001 maar liefst 

930.000 mensen een WAO-uitkering. Dat 

staat vermeld in het WAO dossier van de 

NOS op de website. Na een serie 

maatregelen daalt de hoeveelheid WAO’ers 

naar 755.000 in 2005. Alleen volledig 

arbeidsongeschikten hebben nog recht op 

een uitkering, werkgevers betalen in het 

tweede jaar 70 procent van het laatste 

verdiende loon van de oud-medewerker 

en WAO’ers onder de 50 jaar worden nog 

strenger herkeurd. Later houdt de WAO op 

te bestaan: alleen medewerkers die voor 

29 december 2005 de uitkering kregen, 

ontvangen de uitkering nog. 

 

De WAO wordt namelijk vanaf 1 

januari 2006 vervangen door de Wet werk 

en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), 

de Inkomensvoorziening Volledig 

Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling 

Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA). Medewerkers 

die 2 jaar ziek zijn geweest en niet of 

nauwelijks hebben kunnen werken of 

hebben gewerkt, komen in aanmerking 

voor een WIA-uitkering. De keuring heeft 

plaats door het UWV. Wie volledig is 

afgekeurd, komt in aanmerking voor de 

IVA. En gedeeltelijk arbeidsongeschikten, 

kunnen een WGA-uitkering krijgen. 

Volgens de recentste cijfers hebben 

210.000 mensen een WIA-uitkering, van 

                                                           

12 Deze alinea en de twee ervoor zijn een eigen 

samenvatting van de twee eerder genoemde artikelen. Te 

weten: http://vorige.nrc.nl/krant/article1535262.ece en 

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/december/de-

geschiedenis-van-de-wao.html. Geraadpleegd op 18 

januari 2016. 

http://vorige.nrc.nl/krant/article1535262.ece
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/december/de-geschiedenis-van-de-wao.html
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/december/de-geschiedenis-van-de-wao.html
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wie 150.000 WGA. 340.000 Nederlanders 

zitten in de WAO. Ter vergelijking: een 

kwart miljoen jongeren tussen de 15 en de 

27 jaar krijgen een Wajong-uitkering13. 

Kortom: in absolute aantallen zijn er meer 

ouderen dan jongeren die (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt zijn
14

. 

 

Samenvattend is het glazen 

plafond van 45 jaar gebaseerd op 

gewapend glas, terwijl de argumenten 

juist op poreus glas zijn gebaseerd. Dus 

dan zou het gemakkelijk zijn het af te 

breken. Echter: niets is minder waar. Feit is 

wel dat de negatieve beeldvorming zich 

op een wel heel hardnekkige manier heeft 

genesteld binnen ondernemend 

Nederland. De invoering van de VUT heeft 

er direct15 toe geleid dat oudere 

medewerkers te vaak te vroeg worden 

afgeschreven. Immers: steeds meer 

mensen maakten gebruik van de regeling 

om vroegtijdig uit te treden en al snel 

werd het een verworven recht. Ook 

werden in dezelfde tijd veel vijftigers 

afgekeurd, wat er eveneens voor zorgde 

dat mensen eerder ophielden met werken. 

Sterker nog: de WAO werd ook als 

afvoerputje gebruikt voor bedrijven om 

van oudere medewerkers af te komen. De 

                                                           

13 Zie 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA

=82859NED&D1=0%2c5&D2=0%2cl&D3=0-

1&D4=0&D5=a&HDR=G4%2cT%2cG1%2cG2&STB=G3&VW=

T. Geraadpleegd op 15 februari 2016. 
14 Dit is een eigen samenvatting van twee artikelen. Zie: 

http://nos.nl/artikel/2052867-veel-onterechte-

uitkeringen-aan-arbeidsongeschikten.html en 

http://www.volkskrant.nl/economie/wijlen-de-wao-is-nu-

een-driekoppig-beest~a807111/. Geraadpleegd op 18 

januari 2016. 
15 Zie het rapport ‘Te jong te oud Beeldvorming van 

ouderen op de arbeidsmarkt: vooroordelen, wetgeving en 

duurzame inzetbaarheid’ op pagina 19. 

wortels van het negatieve beeld rondom 

45-plussers liggen dus vooral bij de VUT. 

 

Het is de hoogste tijd het glazen 

plafond af te breken  

 

Om dat glazen plafond af te breken zijn 

verschillende sloopmaterialen nodig. Alle 

goede bedoelingen ten spijt heeft de 

overheid er onwillekeurig de hand in 

gehad dat deze negatieve beeldvorming 

rond 45-50-55 plussers kon ontstaan. Het 

is dan ook van cruciaal belang dat deze 

scheefgroei in beeldvorming, zeg maar 

gerust deze ontstane hardnekkige cultuur, 

hard aan te pakken. Die is immers 

veroorzaakt door al die goedbedoelde 

maatregelen vanuit de overheid, zoals de 

VUT. Wij stellen zelf als sloopkogels meer 

vrije marktwerking met betrekking tot 

arbeidscontracten en een demotiebeleid 

voor. In het verlengde daarvan pleiten we 

voor de afschaffing van de in juli 2015 

ingevoerde Flexwet, ofwel de Wet Werk en 

Zekerheid. Want zoals nu al blijkt heeft 

deze nieuwe wet- en regelgeving een 

averechts effect op het verminderen van 

de werkeloosheid in het algemeen. Als 

afschaffing te rigoureus is, dient de 

overheid bijbehorende wetgeving te 

scheppen om de oplossingen uit te 

voeren. Eveneens is het van belang dat 

werkgevers beseffen dat hun 

vooroordelen tegenover 45-plussers 

veelal op stereotyperingen zijn gebaseerd 

en niet op de realiteit. Ten slotte moeten 

oudere medewerkers ook in de spiegel 

kijken, hoewel ze in onze optiek het 

slachtoffer zijn van het glazen plafond. 

Kortom: wij doen een beroep op alle 

participanten die deel uitmaken van de 

beroepsmaatschappij om het tij te keren. 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82859NED&D1=0%2c5&D2=0%2cl&D3=0-1&D4=0&D5=a&HDR=G4%2cT%2cG1%2cG2&STB=G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82859NED&D1=0%2c5&D2=0%2cl&D3=0-1&D4=0&D5=a&HDR=G4%2cT%2cG1%2cG2&STB=G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82859NED&D1=0%2c5&D2=0%2cl&D3=0-1&D4=0&D5=a&HDR=G4%2cT%2cG1%2cG2&STB=G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82859NED&D1=0%2c5&D2=0%2cl&D3=0-1&D4=0&D5=a&HDR=G4%2cT%2cG1%2cG2&STB=G3&VW=T
http://nos.nl/artikel/2052867-veel-onterechte-uitkeringen-aan-arbeidsongeschikten.html
http://nos.nl/artikel/2052867-veel-onterechte-uitkeringen-aan-arbeidsongeschikten.html
http://www.volkskrant.nl/economie/wijlen-de-wao-is-nu-een-driekoppig-beest~a807111/
http://www.volkskrant.nl/economie/wijlen-de-wao-is-nu-een-driekoppig-beest~a807111/
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 Het zou de overheid niet misstaan 

als zij het ‘boetekleed’ aantrekt voor het 

feit dat mensen van 45 en ouder het zo 

moeilijk hebben met het vinden van een 

baan. Tegenstanders van deze opinie 

kunnen beweren dat dit vrij kort door de 

bocht is. Want juist in de jaren ‘70 vond 

het kabinet-Den Uyl de oplossing in de 

invoering van de VUT-regeling ter 

bestrijding van de hoge 

jeugdwerkloosheid. Wat als een paal 

boven water staat is dat diezelfde 

overheid dan wel alles in het werk moet 

stellen om de ontstane cultuur te 

veranderen. Zo zou ze glashard campagne 

moeten voeren voor 45-plussers en 

kenbaar moeten maken dat je na je 45
ste

 

helemaal niet te oud bent voor de 

arbeidmarkt. Zoals bekend uit de 

marketing en organisatie theorie is het 

tegelijkertijd zo dat een cultuur 

veranderen bijna onbegonnen werk is en 

als het lukt een cultuur te veranderen hier 

tenminste één generatie overheen gaat. 

Dit betekent een grondige aanpak die 

jaren in beslag neemt. 

 

Echter: vaak kun je door een paar 

relatief eenvoudige ingrepen een 

verandering die je wilt realiseren wel een 

zetje in de goede richting geven. Wat 

bijvoorbeeld kan helpen is dat de publieke 

omroep meer televisieprogramma’s maakt 

waarbij de competenties van ouderen in 

relatie tot het vinden van een baan van 

meerdere kanten worden belicht. Op die 

manier kan de negatieve beeldvorming 

rondom oudere medewerkers veranderen. 

Dit lijkt ons een betere besteding dan de 

miljoenen euro’s te steken in 

inspiratiedagen en netwerktrainingen die 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid heeft 

uitgetrokken om oudere medewerkers aan 

een baan te helpen. Het is al gebleken dat 

die instrumenten niet hebben geleid tot 

een verlaging van het aantal 50-plussers 

zonder baan
16

.  

In de aflevering ‘Voor u tien 

jongeren’ uit 14 oktober 2015 van het tv-

programma Zembla bevestigen de 

programmamakers de negatieve 

beeldvorming rondom 45-plussers. Echter: 

de journalisten verwijzen in de uitzending 

meteen naar een onderzoek van TNO 

waaruit juist blijkt dat de productiviteit 

kan toenemen naar mate je een hogere 

leeftijd bereikt. 

In de diezelfde uitzending vertelt 

een werkeloze vrouw van 55 jaar dat ze 

zeer regelmatig cursussen volgt om haar 

kennis bij te spijkeren, maar alsnog al 

meer dan een jaar geen baan heeft. 

Hiermee wordt het denkbeeld bij 

werkgevers te niet gedaan dat oudere 

medewerkers vaak zijn opgeleid voor één 

bepaald type baan en daardoor een te 

beperkte kennis hebben. Bovendien 

kunnen ouderen de vermindering van de 

directe productiviteit compenseren met 

kennis en ervaring. Door middel van 

leeftijdsbewustpersoneelsbeleid kunnen 

werkgevers die kwaliteiten zelfs nog 

verder ontwikkelen. Dat onderschrijft 

Herman de Bruine, docent op de Haagse 

Hogeschool bij de faculteit Bestuur, Recht 

en Veiligheid. De Bruine stelt dat uit 

onderzoek blijkt dat de productiviteit van 

wetenschappers hoger wordt vanaf hun 

40ste na wat minder hoog te zijn geweest 

                                                           

16 Zie de aflevering ‘Voor u tien jongeren’ uit 14 oktober 

2015 van het tv-programma Zembla. 
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tussen hun 22
ste 

en 40
ste

. De kennis die ze 

hebben wordt bijvoorbeeld op andere 

gebieden ingezet dan op puur onderzoek 

zelf17. Kortom: door betere 

informatievoorziening kan een beter en 

completer beeld worden geschetst. 

Ook vermelden de journalisten dat 

op 1 januari vorig jaar de 

loonkostensubsidie
18

 is verhoogd van 50 

naar 56 jaar. Dit houdt in dat bedrijven 

alleen nog voor mensen van 56 jaar en 

ouder deze subsidie kunnen aanvragen. 

Daar kunnen we vrij kort over zijn: het 

verhogen van de leeftijd om hiervoor in 

aanmerking te komen is een zeer slechte 

maatregel. Het wordt namelijk voor 

werkgevers nog onaantrekkelijker mensen 

tussen de 50 en de 56 jaar aan te nemen. 

Het scheelt ze namelijk 7000 euro per 

medewerker per jaar. De maatregel van 

het kabinet werkt dus contraproductief: 

alleen al door zo’n eenvoudige ingreep, 

dat wil zeggen het weer verlagen van de 

leeftijd naar 50 om deze subsidie te 

kunnen ontvangen, zou de overheid de 

vraag naar die groep oudere medewerkers 

stimuleren. Wij pleiten dus voor een 

herinvoering ervan. 

 

Een ander sloopmiddel om het 

glazen plafond te breken is een vrije 

marktwerking met betrekking tot 

arbeidscontracten. In plaats van minder 

(maximaal 3) tijdelijke contracten zoals 

                                                           

17 Zie het artikel Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid onder 

de loep’van 9 februari 2015 op de website 

www.authentiek.nu. 
18 Loonkostensubsidie houdt in dat werkgevers 7000 euro 

per jaar krijgen van de overheid wanneer ze iemand in 

dienst nemen die uitkeringsgerechtigd is.  Die 

premiekorting geldt voor maximaal 3 jaar. Zie het stuk 

‘Belastingdienst - Premiekorting in dienst nemen oudere 

werknemers’ op de website www.subsidiescanner.nu.  

nu het geval is, zou je juist meer tijdelijke 

contracten moeten kunnen afsluiten. Wij 

menen dat daardoor bedrijven veel meer 

geneigd zijn mensen aan te nemen, 

ongeacht of ze jong of oud zijn. Want 

volgens ons gaat het bedrijven, 

organisaties of instellingen om 

flexibiliteit en slagkracht. Met tijdelijke 

contracten worden die aspecten 

gestimuleerd. Bedrijven kunnen namelijk 

kostenbewuster omgaan met hun 

loonkosten. Immers een uitzendkracht, 

detacheringmedewerker of ZZP’er is altijd 

duurder dan een medewerker in 

loondienst. In elk geval profiteren de 

mensen hiervan die nu vrijwillig of 

noodgedwongen ZZP’ers zijn geworden, 

zoals postbezorgers, thuiszorg 

medewerkers, bouwvakkers. In het artikel 

‘Doorvechten tegen flexwerk is zinloos’ uit 

De telegraaf op 31 december 2015 wordt 

duidelijk dat het vaste dienstverband zijn 

langste tijd heeft gehad. Tweederde van 

de beroepsbevolking heeft nog een vaste 

baan maar de trend is duidelijk dalend. De 

tendens is dat de komende jaren een 

steeds groter deel van de 

beroepsbevolking een tijdelijk contract 

heeft in welke vorm dan ook
19

. 

Verschillende industrieën klagen steen en 

been over de rigiditeit van de nieuwe wet- 

en regelgeving rond de Flexwet / Wet Werk 

en Zekerheid waarbij nog steeds het 

contract voor onbepaalde tijd wordt 

nagestreefd als het ei van Columbus blijkt 

uit het artikel ‘Doorvechten tegen 

flexwerk is zinloos’. Ons standpunt daarin 

is dat juist door een dergelijke vrije 

marktwerking in te voeren speciale 

                                                           

19 Zie het artikel Flexwerker in de knel uit De Telegraaf van 

14 november 2015 

http://www.authentiek.nu/
http://www.subsidiescanner.nu/
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maatregelen, onlangs nog afgekondigd 

voor bijvoorbeeld V&D medewerkers, dan 

niet meer nodig zijn. Nogmaals benadrukt: 

sluit de vrije marktwerking binnen de 

arbeidscontracten wetgeving dan aan bij 

de huidige tijdgeest en tendens bij 

bedrijven, namelijk de mogelijkheid om 

adequaat en efficiënt in te spelen op snel 

veranderende omstandigheden in de 

markt.  

Verder pleiten wij voor een 

demotiebeleid met betrekking tot de 

salariëring van medewerkers om het 

glazen plafond af te breken. Concreet 

houdt het een ander loonmodel in, in 

combinatie met het veranderen van de 

functie van een medewerker. Econoom 

Bastiaan Starink, werkzaam bij de 

Universiteit van Tilburg is hiervan een 

pleitbezorger. Starink vindt het 

verdedigbaar dat je vanaf je 50ste geen 

salarisstijging meer krijgt en er in de jaren 

daarvoor juist een snellere salarisstijging 

is. Voordelen zijn dat je tot je 50ste meer 

geld uitgeeft, bijvoorbeeld aan het kopen 

van een huis en aan kinderen, dus meer 

geld nodig hebt. Na die leeftijd geef je 

minder geld uit: zo gaan bijvoorbeeld je 

kinderen het huis uit. Kortom: het sluit 

beter aan bij de levensfase: je uitgaven 

zijn in het begin van je carrière hoger. En 

belangrijker: werkgevers zijn eerder 

bereid oudere medewerkers in dienst te 

nemen, omdat ze dan goedkoper worden 

dan nu het geval is. Door dat beleid 

worden ze namelijk financieel 

aantrekkelijker. Starink argumenteert wel 

dat deze nieuwe vorm van salariëring niet 

onder het mom van een bezuiniging moet 

worden ingevoerd. Dan zou het immers 

wrevel kunnen opwekken, omdat 50-

plussers opeens te horen krijgen dat ze 

nooit meer een salarisstijging krijgen. 

Echter: als het in overleg van medewerkers 

wordt gepresenteerd als een verschuiving, 

kan het positief uitpakken. Eveneens kan 

het demotiebeleid de prestatiedruk van 

oudere medewerkers verminderen. Omdat 

ze niet meer duurder worden, zijn 

werkgevers minder geneigd extra scherp 

hun werk te beoordelen dan nu
20

.  

Het demotiebeleid krijgt bijval van 

het Centraal Plan Bureau (CPB) op een 

ander terrein. Onderzoekers van het CPB 

pleiten voor lagere hypotheek- en 

pensioenlasten voor dertigers en 

veertigers omdat zij op die leeftijd relatief 

veel geld hiervoor kwijt zijn, terwijl ze op 

latere leeftijd juist meer gaan verdienen. 

In het artikel ‘Armslag voor jong gezin’ uit 

De Telegraaf op 8 maart 2016 staat dat de 

huidige situatie onhandig is. Dit door de 

eerder genoemde kostenposten op die 

leeftijd. Een verschuiving komt ook 

volgens het CPB dus ten goede van de 

economie.  

 

Ook is het aantoonbaar dat de 

vooroordelen die werkgevers koesteren 

tegenover 45-plussers niet of slechts ten 

dele kloppen. Stevens stelt terecht dat ze 

door werkgevers ten onrechte de stempels 

te oud en te duur krijgen. Verder zijn 

volgens het CBS en het CAPA-project 2007 

van het FOD Werkgelegenheid Arbeid en 

Sociaal Overleg medewerkers boven de 45 

jaar niet vaker ziek dan hun jongere 

collega’s. Stevens stelt ook dat er wordt 

gedacht dat oudere medewerkers niet 

meer willen leren. Dat klopt niet. Het is 

waar dat maar weinig mensen boven de 45 

                                                           

20  Deze paragraaf is gebaseerd op een vraaggesprek van 

Bart van der Spek met Bastiaan Starink op 21 maart 2016. 
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jaar een bedrijfsopleiding volgen. De 

oorzaak ligt echter in het feit dat weinig 

werkgevers een bedrijfsopleiding 

aanbieden. Daarnaast argumenteert de 

auteur dat het aantal oudere medewerkers 

dat niet meer wil werken schaars is. Dat is 

in tegenstelling met wat vaak wordt 

gedacht. Verder verschillen de meningen 

of medewerkers boven de 45 jaar nog wel 

gemotiveerd genoeg zijn om te werken. 

Wanneer werkgevers weten dat de 

vooroordelen niet of slechts gedeeltelijk 

kloppen, kunnen zij juist profiteren van 

de kwaliteiten van de ‘oudere’ 

medewerkers. Zij dienen zich dus goed te 

informeren. 

 

Met deze wetenschap lijkt namelijk 

de weg vrij voor bedrijven, instellingen en 

organisaties om plannen op het vlak van 

leeftijdsbewustpersoneelsbeleid in te 

voeren ofwel tot leven te brengen, zodat 

45-plussers kunnen blijven werken. 

Theoretische verhandelingen, 

onderzoeken en ook verhalen uit de 

praktijk wijzen uit dat bedrijven die hier 

actief mee bezig zijn hun 

arbeidspotentieel duurzaam, flexibel, 

slagvaardig en vitaal houden. Dat stelt 

onder andere Beate van der Heijden, 

hoogleraar strategische 

humanresourcesmanagement aan de 

Radboud Universiteit, in het blad 

Personeel Beleid in april 2016. Volgens 

Van der Heijden werkt multinational 

Philips op die wijze. Bij dat bedrijf krijgen 

‘mensen naast hun dagelijks werk de 

mogelijkheid te investeren in hun 

ontwikkeling’. Ook bij universiteiten is 

sprake van 

leeftijdsbewustpersoneelsbeleid. Zo 

worden volgens de eerder genoemde De 

Bruine onderzoeksmethoden en 

concepten uit vakgebieden gebruikt die 

redelijk dicht bij elkaar liggen. Verder 

weet de lector dat in het gevangeniswezen 

het beleid wordt toegepast. Kortom: met 

dit instrument kunnen oudere 

medewerkers aan de slag blijven tot 

tevredenheid van henzelf en hun 

werkgever. Het is dan ook raadzaam dat 

werkgevers hierin investeren. 

 

En tenslotte moet het worden 

gezegd: ook de oudere medewerkers zelf 

moeten bijdragen aan deze 

mentaliteitsverandering. In onze praktijk 

ontvangen we onder andere mensen met 

een mbo-profiel die op hbo-functies 

hebben gefunctioneerd en een navenant 

salaris hebben ontvangen. Die mensen 

horen we nog te vaak zeggen: ‘Ik heb deze 

levenstandaard door de jaren heen 

opgebouwd en dat wil ik handhaven. Dus 

daar staat wel een bepaald salaris 

tegenover!’ Of ‘Ik heb genoeg in de 

schoolbanken gezeten dus ik heb geen zin 

om weer opnieuw te beginnen!’ We zijn 

van mening dat je dan juist hebt bewezen 

dat je op hbo-niveau kunt functioneren en 

dat het dan juist waardevol is om dit te 

kunnen aantonen met een 

Bachelordiploma op hbo-niveau. Dan hoef 

je dat in je sollicitatiegesprek ten minste 

niet meer uit te leggen. Immers: het zou 

zonde zijn om zoveel talent onbenut te 

laten. 

 

Wat voor ons duidelijk is, is dat het 

glazen plafond dezelfde behandeling 

moet krijgen als de Berlijnse Muur. Elke 

participant dient zijn sloopkogel te 

gebruiken om het plafond neer te halen. 

Liever vandaag dan morgen. 
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