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ACHTERGROND

VERGRIJZING EN ONTGROENING

WelkewegensloegDHVinommet vergrijzing enontgroeningomtegaan?

P&Oanticipeert op
veranderingeninde
samenleving

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Regeren\svooruitzien.Hetisgoedomkennisrenemenvan hetgeeninhetverschietligt. Eenmarketeer
pastzijnproductenendienstenaanopdeveranderendeeorisumentenvraag. Een hedendaagsepersoneelsche/doetnietanders.BijDHVwordtookvooruitgekeken.Watzaldetoekomstbrengenop het
watergebiedenhoeveelwerkzalerzijnindeNederlandseendeinternationalewatermarkt?Watbetekentdatvoormedewerkersenhunloopbanen?Bijvooruitkijken blijft hetuiet.Maatregelenworden
getroffen eninstrumentenontwikkeldomopspecifiekeontwikkelingen intespelen.
Watdientzichzoalaan?Detrendvaneen
zichterugtrekkendeoverheidzalzichblijven
doorzetten.Deverzorgingsstaat wordtverder
afgebroken. Grenzenvervagenendeglobaliseringzetzichdoor.Nederland wordteen
VINEX-wijkvanEuropa.Indelandenvande
EuropeseUniekrimptdebevolkingsomvang
dezeeeuwmet40procent.OokdeNederlandsebevolkingkrimpt.Alsdearbeidsparticipatievanalleleeftijdscategorieën blijft zoalsdie
nu is,zalhetaantalwerkenden tot2040dalen
totietsmeerdanzevenmiljoen mensen.
Tegelijkertijd stijgt hetaantal65-plussersvan
tweemiljoen naarmeerdanviermiljoen.Op
termijnzijn erstructureel teweinigschoolverlatersomaandevraagnaarnieuwpersoneeltevoldoen.Ookdewatersectorzaldoor
degevolgenvanvergrijzing enontgroening
getroffen worden.WeetualsP&O'er,leidinggevendeofmedewerkerwatvergrijzingen
ontgroeningconcreetvooruofvooruworganisatiebetekent?Verschillendeeffecten zijn
tebenoemen:
Demografische effecten
Deleeftijdsopbouw vanhet medewerkersbestand zalmeerenmeereen afspiegelingzijn vandeveranderende leeftijdsopbouwvandeNederlandse beroepsbevolking.
Psychosocialeeffecten
Deaantrekkingskracht vande'verouderende'organisatie opjongere medewerkers
kanverminderen,zodatverjonging vanhet
medewerkersbestand lastiger wordt.Ook
kaneengrotegroepouderen meteenlang
dienstverband zorgen vooreenobstipatieprobleem.Jongerenzullen meer moeite
ondervinden bij hun eigen loopbaanonrwikkelingbinnen deorganisatie.Enopeenver14
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hoogdekansopongewensr verloopzitu niet
tewachten.Vergrijzing vanuw medewerkersbestand zoudaarnaast ookconsequentieskunnen hebbenvoorhet paletaan
bedrijfsvoorzieningen.
Organisatorische effecten
Deorganisarie vanherwerkkandoor
eenveranderende leeftijdsopbouw worden
beïnvloed.Hoelangzalophetgebiedvan
werkverdelingdejongeremedewerker meer
zwaarderetakenkunnen uitvoeren?Enhoe
langzalzijn seniorcollegawat meer inde
luwtegehouden kunnen worden?
Economischeeffecten
Eenveranderende leeftijdsopbouw heefr
consequenties voordekosten endeopbrengsten binnen uworganisatie.Tussen leeftijd
eninkomenbestaatinNederlandeenoorzakelijk verband:naarmate weouder worden,
gaanwemeerverdienen.Duseen stijging
vandegemiddelde leeftijd inuw organisatie
leidtoverhetalgemeen toteenovereenkomstigestijging vandeloonkosten.Derelatie
tussen leeftijd enopbrengsten isechter wat
minder eenduidig.Tochgeldtoverhetalgemeen datbijdestart vandeloopbaanwe
nietdirecthetmeestproductiefzijn,datwe
gaandewegsteedsproductiever wordenen
datnaverloopvanrijd eendalingvande
productiviteit optreedt.Daarmeeheeft een
veranderingvandegemiddelde leeftijd
effecten opdeproductiviteit endusde
opbrengsten vanuworganisarie.
Demoraalvanhetverhaalisdateen
stijging vandegemiddelde leeftijd binnen
uworganisatiegepaardzalgaanmettoenemendepersoneelskosren en mogelijk
afnemende productiviteit.

DeDHVGroepkooservoorom onder
andereleeftijdsbewust personeelsbeleid
handen envoeten tegevenomdenegatieve
gevolgenvanvergrijzing enontgroening op
tekunnen vangen.Leidinggevenden en
medewerkers moetenregelmatigmetelkaar
ingesprektreden.Hetbeleidiseropgericht
omiedereen maarwerkrebieden. Daarbij
wordt rekeninggehouden metdeverschillen tussen medewerkers.Hetgaatomverschillen inloopbaanfase, ambitie,motivatie
endeverhouding werk-privé.Doormetleeftijdsbewusr personeelsbeleid aandeslagte
gaan,isdeDHVGroepookmetdeorganisatiecultuur bezig.Duidelijk moetworden wat
iemandgraagofjuist minder graagdoet:
watiemand makkelijk afgaat ofjuist minder
makkelijk. Hetistweerichtingsverkeer: de
werkgever moetervooropenstaan ende
medewerker moet hetzelfookwillen en zijn
ofhaarbehoefte aangeven.Omdat laatste te
kunnen bewerkstelligen,heeft DHVeen
aantaljarengeleden competentiemanagement ingevoerd.Doormiddelvan persoonlijkeontwikkelingsplannen staatdeprofessioneleenpersoonlijke ontwikkelingende
loopbaan opdeagendavandeleidinggevendeenmedewerker.Methetvervolgensin het
werkinbouwen vanvoldoende 'leermomenten'ofdemedewerker instaartestellenom
intervisie,coaching,opleidingen, cursussen
ofrrainingen tevolgen,bestaatdekansdat
eenkwalitatiefenkwantitatiefgoedeinzetbaarheid kanwordengewaarborgd.Functioneledemotie,vooralbij oudere medewerkers,zitnogwelindetaboesfeer.Toch wordt
dezemogelijkheid meerenmeergezienom
deinzetbaarheid vanmedewerkers tekunnen blijven garanderen.
Dematevansuccesvanhet hierboven
genoemde tweerichtingsverkeer hangtgrotendeelsafvandedürfen hetvermogenvan
demedewerker omregelmarigdetijd te
nemenomheteigenfunctioneren kritisch
tegen hetlichttehouden.Omdus vanuit
eenhelikopter naardeeigenontwikkeling te
kijken.Degroeinaarsenioriteit betekent in
dekerndegroeinaareentoenemendekwaliteitvanzelfsturing ennaar hetvermogen te
reflecteren opdeeigensituatie. Daarnaast
speeltookdateensuccesvolle deskundige
hetvermogen heeft omkansen niet alleen
maar tezien,maarooktegrijpen.Voorhet
overigevraagteenevenwichtig tweerichtingsverkeer eenduidelijke eneerlijke lei-

enhethuis iszogoedalsafbetaald. Ook het
bevriezen vansalarissen behoort totde
mogelijkheden.Definanciële gevolgenvoor
pensioenopbouw in het kadervaneendemotiebijeenmiddelloonsysteem, zijn ooknog
teoverzien.

dinggevende;zowelpositievealsnegatieve
feedback kunnen enwillengevenophet
functioneren vaneenmedewerker is daarbij
essentieel.

Cultuurverandering
Doorleeftijdsbewust personeelsbeleid te
operationaliseren, wordtdeoude cultuur
vaneenlevenlanghetzelfde werkdoen
doorbroken.Eencultuur dieooknog binnen
bepaaldesegmentenbinnenDHVbestaat.
Doormedewerkers instaattestellen tewerkenaanhun inzetbaarheid endeeigenverantwoordelijkheid telaten nemen in het
vormgevenvandeloopbaan,isdeorganisatiebeter instaat teanticiperen opdeveranderingen indemarkt endepolitiek.

Dewereldverandert.Isditnu eendoemscenario?Integendeel,het biedt nieuwe
mogelijkheden. Maareen attitudeveranderingisnoodzakelijk. Deindividuelemedewerkerzalzijn ofhaarpsychologischcontractmetdewerkgevermoeten aanpassen
aandegeschetsteveranderingen. Ditbetekentdatdemedewerkergeen blijvende
loyaliteitvandewerkgevermag verwachten.
Bijeentegeringeinzetbaarheid isdekans
grootop(gedwongen) vertrek.

Variabele beloning
Onder leeftijdsbewust personeelsbeleid
valtookleeftijdsbewust belonen.DHV
onderzoekt opditmoment de mogelijkheid
omvariabelebeloning intevoeren.Financiëledemotiewotdtook langzamerhand
bespreekbaar. Ouderenzitten bijvoorbeeld
meestalnietmeerindelevensfase metde
hoogstelasten:dekinderenzijn dedeur uit

Eenlevenlangbijdezelfde werkgever
werken isniet meervandezetijd.Wiemorgennogwerkwilhebben,moet nugoedom
zichheenkijken.Daarom isondernemerschapindeloopbaannogmeer werkelijkheiddanAmersfoort aanZee. f

Themanummers
Ditnajaar verschijnen nogtweethemanummers,namelijk éénoverstedelijk
waterbeheerop30septemberenéénover
proceswaterop25november.
Alsueenbijdrage wiltleverenaanhetthemanummeroverstedelijk waterbeheer,
moetudezeuiterlijk tweewekenvantevoreninleveren,dusuiterlijk 16september.
ArtikelenvoorPlatform dienenop2septemberbinnentezijn.
Bijdragen voorhetthemanummerover
proceswaterkunnenterbeoordelingaangeleverdwordentotuiterlijk 11 november
respectievelijk 28oktober(Platform).
Voormeerinformatie;(010]4274165.

Koos Gloudemans (DHV Water)

Wervin^spostervandeDHVGroep.
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