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Tweebaanswegen uit de impasse 
op de vergrijzende arbeidsmarkt
luc dorenbosch

Oudere werknemers wisselen weinig van baan, maar hebben 
wel steeds vaker twee banen. In tien jaar tijd is het aantal zo
genaamde ‘multijobbers’ van 55 jaar en ouder zelfs verdub
beld. Toch weten we nog weinig over de motieven voor het 
combineren van meerdere banen. TNO onderzocht de aan
trekkingskracht van een tweede baan in loondienst of als zelf
standige bij oudere werknemers. In hoeverre zijn meerdere ba
nen een weg uit de impasse op de vergrijzende arbeidsmarkt? 
In hoeverre is het zelfs een bewuste employabilitystrategie?

In een gestaag vergrijzende arbeidsmarkt on
dermijnt de geringe vrijwillige arbeidsmobili
teit van oudere werknemers de flexibiliteit 
van de arbeidsmarkt. Volgens CBScijfers 
werkte in de groep werkende 55plussers in 
2014 een kleine 75% op een vast contract 
(CBSMaatwerktabel 1).

Een aandeel dat de laatste tien jaar weinig 
veranderd is. Ter vergelijking: de kans dat jon
geren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar op een 
vast contract werken is sinds 2004 bijna ge
halveerd – van 60% in 2004 naar 37% in 
2014. Terwijl het aandeel dat op een vast con
tract werkt onder 55plussers in 2014 het 
hoogst is, is de vrijwillige baanbaanmobili
teit in deze leeftijdsgroep echter het laagst. 
Ongeveer 1% van de oudere werknemers in 
loondienst is het afgelopen jaar van baan ge
wisseld. Nu is iedereen natuurlijk een goed 
contract en werkzekerheid gegund, maar voor 
de 55plusser van nu is het precair geworden 
om niet meer in beweging te zijn op de ar
beidsmarkt, want ook baanzekerheid is een 
steeds betrekkelijker begrip.

Employabilityimpasse
De arbeidsmarkt van oudere werknemers ste
vent mogelijk af op een ‘employabilityimpas
se’. Werkende 55plussers schatten in dat niet 
bewegen meer loont dan het nog werk maken 
van een andere baan. Kritiek is echter dat 
TNOcijfers (zie figuur 1) over 2014 tonen 
dat het aandeel 55plussers met een vast con
tract dat zich zorgen maakt over baanbehoud 
groter is dan het aandeel dat nog vertrouwen 
heeft in het vinden van nieuwe baan bij een 
andere werkgever. In alle andere, jongere leef
tijdsgroepen is dit niet zo en overstijgt het 
vertrouwen in het vinden van een nieuwe 
baan de zorgen over baanbehoud. 

Deze cijfers zijn niet enkel een kwestie 
van perceptie. Een recente CPBstudie toont 
dat oudere werknemers vaker werken in de 
krimpsegmenten van de arbeidsmarkt (Bosch 
& Ter Weel, 2013). Er zijn voor 55plussers 
dus arbeidsmarktstructurele ontwikkelingen 
die hun zorg over baanbehoud (ondanks een 
vast contract) staven. Wat betreft het geringe 
vertrouwen in het vinden van een nieuwe 
baan bij een andere werkgever spreken ook 
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hier de feitelijke cijfers voor zich. Ook al is de 
werkloosheid onder 55plussers lager dan bij 
jongeren, de kansen op werkhervatting vanuit 
een werkloosheidspositie zijn voor 55plus
sers dramatisch klein. In de gemiddelde 
WWperiode van 3 jaar vond in 2012 slechts 
de helft een baan (UWV, 2013). De andere 
helft is als 55plusser dus al 3 jaar of langer 
aan het solliciteren, terwijl de kansen op 
werkhervatting met het toenemen van de 
werkloosheidsduur alleen maar kleiner wor
den. Werkgevers lijken een groot deel van de 
55plusser niet meer te willen.

Maar hoe geraak je uit deze ‘employability 
impasse’ als de kansen om elders werk te vin
den zeer klein zijn? Voor veel 55plussers zal 
het de moeite niet meer zijn om nog verder te 
kijken, ondanks dat ook in de eigen organisa
tie steeds vaker de term ‘demotie’ valt en de 
uitstapleeftijd voor pensioen voor elke nieuwe 
55plusser wettelijk met 3 maanden wordt 
verlengd. Want er moet ook nog langer door
gewerkt worden. TNOonderzoek biedt mo
gelijk inzicht in een voor 55plussers passende 
weg uit deze impasse op de vergrijzende ar
beidsmarkt. Een tweebaansweg.

Tweebaansweg
TNO doet sinds 2010 onderzoek naar de 
kansen en keerzijdes van ‘multijobbing’, wat 
verwijst naar arbeidsmarktgedrag waarbij 
werknemers twee of meer banen combineren. 
In Nederland zijn er ongeveer een half mil
joen van deze multijobbers. Een van de 
meest recente conclusies is dat vooral het gaan 
combineren van een hoofdbaan in loondienst 
met een eigen bedrijf goed past bij de wensen 
van vooral de oudere werknemer (Doren
bosch e.a., 2015). CBScijfers tonen in verge
lijking met 2005 een verdubbeling van het 
aantal 55plussers op een vast contract met 
ook ‘een baan ernaast’(CBSMaatwerktabel 
2). Ongeveer 53 duizend 55plussers hebben 
in 2015 twee banen, waarbij de groei vooral 
zit in een tweede baan als zelfstandige (zie fi
guur 2). Het feit dat we het hebben over mul
tijobbers van 55 jaar en ouder met een vast 
contract (en dus niet een werksituatie van 
meerdere kortdurende flexbaantjes) gaf aan
leiding om te onderzoeken in hoeverre mul
tijobbing een zeer bewuste employabili
tystrategie van oudere werknemers is.
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Zorgen om baanbehoud? Vertrouwen in vinden andere baan?

Figuur 1: Zorgen over baanbehoud en vertrouwen in vinden nieuwe baan bij andere werkgever 
(Percentage ‘Ja’ bij werknemers met een vast contract).
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Aantrekkingskracht
In het recente TNOonderzoek zijn twintig 
multijobbers van 45 jaar en ouder uitgebreid 
geïnterviewd. Bewust is gezocht naar tien 
multijobbers met twee banen in loondienst 
en tien ‘hybride’ multijobbers met naast hun 
hoofdbaan een eigen bedrijf (zie tabel 1 voor 
de combinaties die men maakt). Een baan er
naast bleek voor sommigen een tijdelijke fi
nanciële noodsituatie te zijn, terwijl het voor 
anderen juist de ideale situatie of een over
gangssituatie betrof. Dit correspondeert met 
het landelijke beeld van de hoofdredenen 
voor meerdere banen (Dorenbosch e.a., 2013). 
Vooral voor de afwisseling en voor de (toe
komst)zekerheid kiezen ouder werknemers 
een tweede baan als zelfstandige. Financiële 
noodzaak is ook een belangrijke reden voor 
een tweede baan, maar vaker wanneer de 
hoofdbaan op flexibel contract is. De aantrek
kingskracht van meerdere banen zit volgens 
de geïnterviewde multijobbers in bijvoor
beeld het kunnen professionaliseren van een 
hobby, er voor de afwisseling iets heel anders 
naast gaan doen of alvast voorsorteren op een 
nieuwe loopbaanstap in een eigen bedrijf dat 

ook na de pensioengerechtigde leeftijd kan 
worden voortgezet. 

Gedeeltelijke en geleidelijke 
mobiliteit
In de interviews kon verder worden ingegaan 
op de vraag waarom oudere werknemers niet 
geheel van één baan naar één nieuwe baan 
gaan. Wat drijft hen te combineren of ernaast 
als zzp’er te starten? De opgebouwde zeker
heden zijn hierbij de hoofdreden om de hoofd
baan te behouden. Dat zijn zowel de baan en 
inkomenszekerheid, de pensioen opbouw als 
de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 
Dat geeft men niet zomaar op. En toch heeft 
men met een baan ernaast een vorm gevon
den voor gedeeltelijke of geleidelijke mobili
teit naar een andere baan. De multijobbers 
weten vaak op eigen initiatief de ‘gouden’ ke
tenen van het vaste contract te doorbreken 
door gedeeltelijk of geleidelijk hun hoofd
baan los laten. Dit hoeft geen stressvolle keu
ze te zijn. Eerder TNOonderzoek (Doren
bosch e.a., 2015) toonde al dat in geval van 
het zoeken naar meer afwisseling of ontwik
keling, een tweede baan eerder positieve dan 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 Q2

60

50

40

30

20

10

0

Bron: CBS Statline (bewerkt)

Aantallen (x1.000)

Met 2e baan in loondienst Met 2e baan als zelfstandige

Figuur 2: Aantal multi-jobbers van 55 jaar en ouder met een vast contract in de hoofdbaan en een 
tweede baan in loondienst of als zelfstandige.
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negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid 
en tevredenheid van de multijobber. En dat 
is ook in het belang van werkgever bij de 
hoofdbaan. Het vergt daarbij wel goede plan
ningsvaardigheden en de 2baansconstructie 
mag geen schijn van belangenverstrengeling 
wekken. De combinatie van een vaste baan in 
loondienst met zzpschap biedt daarbij de 
meeste mogelijkheden om controle te houden 
over het werk en privéleven. Als zelfstandige 
heb je immers zelf zeggenschap over wat je 
wel en niet oppakt.

De loopkansen van 55plussers 
worden onderschat
Wat zijn de implicaties van deze studie? Het 
combineren van banen is voor veel arbeids
marktpartijen (inclusief werknemers zelf ) een 
blinde vlek op het gebied van arbeidsmobili
teit. Multijobbing kent natuurlijk beperkin
gen, maar zeker ook nieuwe loopbaankansen 
voor vooral oudere werknemers die weinig 
perspectieven zien op de reguliere arbeids
markt. Het TNOonderzoek toont dat een 
2baans loopbaanroute veelal aansluit bij de 

Tabel 1. Combinaties van banen die de twintig geïnterviewden erop nahielden

Combinatievorm Hoofdbaan Tweede baan

Loondienst/Loondienst Gastouder NSO Verzorgende IG

Loondienst/Loondienst Administratief medewerker Barkeeper

Loondienst/Loondienst Jeugdarts Jeugdarts

Loondienst/Loondienst Electronicaverkoper Ontwikkelaar soft/hardware

Loondienst/Loondienst Instellingskok Activiteitenbegeleider zorg

Loondienst/Loondienst Klassenassistent Postsorteerder

Loondienst/Loondienst Familievertrouwenspersoon Familievertrouwenspersoon

Loondienst/Loondienst Cateringmedewerker Postsorteerder/bezorger

Loondienst/Loondienst Postsorteerder en –bezorger Postsorteerder

Loondienst/Loondienst Technisch beheerder Technisch klussenier

Loondienst/Zzp Lerares handvaardigheid Grafisch ontwerper

Loondienst/Zzp Coördinator financiële zaken Gewichtsconsulent

Loondienst/Zzp Apothekersassistent Dementieconsulent

Loondienst/Zzp Treinmanager/conducteur Masseur

Loondienst/Zzp Ziekenverzorgende Zorgdienstverlener aan huis

Loondienst/Zzp Teamleider business intel Trainer mindmapping

Loondienst/Zzp Luitenant-kolonel Intel/security consultant

Loondienst/Zzp Hoofd winkel Begeleiding met hulphond

Loondienst/Zzp Treinsteward Duivensportwinkelier

Loondienst/Zzp Financ.-adm. dienstverlener Financ.-adm. dienstverlener
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wensen van oudere werknemers. Vooral de 
combinatie met een baan als zzp’er biedt de 
gewenste ruimte om eens heel anders te wer
ken, zonder meteen alle financiële zekerheden 
op te geven. Het is daarmee een meer zekere 
vorm van flexibiliteit waarvoor Nederland, in 
vergelijking met de rest van Europa, een unie
ke parttime infrastructuur heeft liggen. 

Eén van de wegen uit de employabilityim
passe in vergrijzende organisaties kan liggen in 
het stimuleren van gedeeltelijke of geleidelijke 
‘doorstartups’. Hierbij kunnen oudere werk
nemers in de vorm van een startup een door
start maken in een nieuwe en passende loop
baan tot aan of na de pensioengerechtigde 
leeftijd. Laat de bestaande ontziemaatregelen 
los ten behoeve van tijd en financiën voor een 
actieve doorstart in een tweede baan als onder
nemer. Oudere werknemers leveren hierbij een 
deel van hun werkuren in, maar gaan in deze 
tijd aan de slag met iets wat bij hen past en hen 
een positieve loopbaanimpuls geeft. 

Leidinggevenden spelen hierbij ook een 
cruciale rol. Zij moeten de kansen ervan kun
nen inzien. Dat bleek ook uit een verhaal uit 
de interviewstudie. Door een seniorenrege
ling hoefde een van de geïnterviewden (56 
jaar) werkend als financieel coördinator, één 
dag per week minder te werken. Ondertussen 
miste hij de mogelijkheden in zijn werk om 
mensen te coachen. Zijn leidinggevende advi
seerde hem toen om op zijn vrije seniorendag 
iets nieuws op te pakken. Als zelfstandig ge
wichtsconsulent heeft hij op die dag zijn coa
chingsbehoefte kunnen invullen. Doordat hij 
mensen hielp af te vallen zag hij veel sneller 
resultaat van zijn werk dan in zijn vertrouwde 
werk. Hij kreeg hier energie van, die hij ook 
meenam naar zijn baan in loondienst. In 
HRMbeleid kan dus ook buiten de organisa
tie de ontwikkeling van oudere werknemers 
gestimuleerd worden. Ouderen stimuleren 
om naast hun vaste baan zzp’er te worden is 
geen wild plan. Ruim twintigduizend 55plus
sers met een vast dienstverband maken hier op 
dit moment reeds werk van. 
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