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In de laatste jaren kampt Europa met buitengewone werkloosheid. Tegelijkertijd worstelt de
sector van informatie- en communicatie technologie (ICT) met het probleem van een
aanzienlijk tekort van ervaren werknemers. Ondanks vacatures, botsen oudere werknemers
van ICT tegen obstakels die mobiliteit binnen het sector verhinderen. Deze kwestie staat
centraal bij het project “CAMEO – Beroepsmobiliteit van oudere werknemers in Europa”, dat
door de Europese Commissie wordt gefinancierd.
Mobiliteit van werknemers plaatst zich hoog onder politieke prioriteiten van de Europese
Unie. Het makt namelijk mogelijk afwisselende maatschappelijke, economische en
technologische trends te beheren. Er werd voorzien, dat beroepsmobiliteit maatschappelijkeconomische voordelen kan brengen voor zoveel werkgevers als werknemers. Niettemin
wordt er een tendens waargenomen dat de mobiliteit van de oudere werknemers – vooral in
de ICT sector – beperkt is. Oudere werknemers (in dit onderzoek als ouder dan 45
gedefinieerd) worden door patronen van mindere mobiliteit gekenschetst en hun
beroepsmobiliteit wordt – uit verschillende redenen - door negatieve vooronderstellingen
gemotiveerd.

Methodologie:
Het onderzoek van CaMEO bevatte analyse van acties, praktijken en houdingen van de
werknemers in de ICT sector, met als doel het onderzoeken van de verhouding ervan tot de
mobiliteit van oudere werknemers. Het werd tussen september en december 2014 in 11 landen
uitgevoerd. Aan 136 werkgevers in de ICT sector in 12 landen werden online
vragenformulieren gestuurd. Onder ondervraagden bevonden zich bedrijfseigenaren, managers
personeelszaken, managing directors, evenals leidinggevenden van ICT afdelingen in openbare
en privé bedrijven, waaronder MKB sector. Open vragen betroffen richtingen van de
handelingen in de werkplek van de respondenten en het beschouwen van beroeps-,
geografische en virtuele mobiliteit. Er moet opgemerkt worden dat beroepsmobiliteit wordt
gedefinieerd als een overgang van één naar een andere functie; geografische mobiliteit wordt
gedefinieerd als verhuizing naar een andere lokalisatie vanwege werk; terwijl virtuele
mobiliteit wordt gedefinieerd als een mogelijkheid om deel te nemen aan taken, die op een
andere lokalisatie of door een andere functie worden uitgevoerd, zonder de lokalisatie of de
functie in feite te hoeven te veranderen.
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Het beschouwen van geografische mobiliteit van oudere
werknemers van de ICT sector door werkgevers
Ondervraagden zijn het met de standpunt eens, dat
geografische mobiliteit met zich enkele belangrijke voordelen
draagt. Bijvoorbeeld, respondenten beweren dat deze soort
mobiliteit grotere keuze aan werk verzekert. Dat draagt
verder bij tot een betere toepassing van vraag en aanbod
naar vaardigheden van werknemers en stimuleert creativiteit.
Geografische mobiliteit verbetert het beheren van tijd om een
product op de markt te introduceren, en multi-etnische
werkomgeving
weerspiegelt
het
maatschappelijkdemografische profiel van klanten, wat voordelig is voor
business. Daarboven ondersteunt ze de effectieve kennis
doorgave
binnen
verschillende
regio’s.
In
feite
is
verwezenlijking van geografische mobiliteit echter verhindert.
Het is moeilijk om interne personeel tot IT leidinggevende
functies op andere markten te benoemen en gekwalificeerde
werknemers overzenden

om het verkeer van kennis te verzekeren in regio’s waar er
behoefte aan bestaat. Volgens de ondervraagden is de reden
voor zulke toestand het feit, dat oudere werknemers van de
ICT afdelingen het bereikte levensniveau en het evenwicht
tussen beroeps- en privéleven willen behouden. Ze kunnen
moeilijkheden
hebben
om
zich
aan
de
nieuwe
(werk)omstandigheden aan te passen en kunnen ook geen
voldoende
taalvaardigheden
hebben.
Hedendaagse
aanmoedigingsmethoden, die worden gebruikt bij het
rekruteren van werknemers van ICT uit andere landen, zoals
extra salaris, een woning of een dienstauto (met een
chauffeur), zijn niet effectief. Zelfs aanbiedingen die
reiskostenvergoeding voor meerdere reizen naar het land van
behoefte van een persoon, die niet permanent wil verhuizen,
zijn geen voldoende aansporing.

Om bedrijven te helpen op het vlak van deze met mobiliteit verbonden uitdaging, dienen R&D middelen geïnvesteerd te worden
in:
beter beheer van aanbod aan werknemers van de ICT sector uit zuidelijke en oostelijke naar noordelijke en westelijke landen,
beter begrip, op welke manier oudere werknemers van de ICT sector opnieuw te werven,
overdracht van het werk naar regio’s, waar het werkloosheidsniveau laag is, in plaats van mensen over te plaatsen naar regio’s,
waar een behoefte aan werknemers bestaat.
Activiteiten die mobiliteit bevorderen en aan oudere werknemers gericht zijn, zouden eveneens in landelijke en communautaire
beloningssystemen worden inbegrepen.

Voorbeeld voor een goede praktijk ten opzichte van geografische mobiliteit:
„Een 59 jaar oud Zwitserse technicus is naar India verhuisd en een leidinggevende functie overgenomen over de technische
afdeling in het bedrijf aldaar. Voor het bedrijf was dat een groot succes omdat deze werknemer enorme vakkennis had. In
India kon hij al zijn ervaring gebruiken. Voordat hij leiding heeft overgenomen, bedroeg de omzet 70 mln en is naar 1,4 mld
gestegen” (R68).

Het beschouwen van beroepsmobiliteit van oudere
werknemers van de ICT sector door werkgevers
Respondenten waren het met de bewering eens dat beroepsmobiliteit onmisbaar is om van potentieel van kwalificeerde
werknemers gebruik te maken, die zich aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld, de verzekering
van doorgroeimogelijkheden zijn een basis om werknemers op een werkplek te behouden. Middelen van beroepsmobiliteit
voeren tot de betere erkenning van vaardigheden en ervaringen van werknemers, en de planning van personeelsbeleid
tegelijkertijd te optimaliseren. Interne sollicitaties hangen samen met lagere kosten van rekrutering en trainingen. Interne
beroepsmobiliteit wordt dus hoog gewaardeerd door ondervraagden.
Ondanks hun belangstelling aan een promotie binnen een
bedrijf, namen respondenten aan, dat oudere werknemers
van de ICT sector:
kleinere potentiaal kunnen vertonen op het vlak van
innovativiteit,
stabiele werkomgeving boven de veranderende voorkeur
verdienen,
moeilijkheden hebben om hun competenties te
actualiseren of uit te breiden, en om snel veranderende
kennisbronnen te bemachtigen.
Daarboven stelden respondenten in vraag, of oudere
werknemers in feite geïnteresseerd zijn om hun
carrières te ontwikkelen op het moment van het leven,

waarin ze zich bevinden. Om beroepsmobiliteit onder
oudere werknemers van de ICT sector te verhogen,
dienen R&D middelen geïnvesteerd te worden in:
 het bewerken van betere beoordelingsinstrumenten van
mogelijkheden en ervaring van oudere werknemers op
het vlak van systematisch bevestigen van hun
competenties, zoals IT projecten te kunnen beheren,
software te toetsen of problemen op te lossen op
betreffende
systeem
veiligheid
–
die
typische
vaardigheden uitmaken van oudere werknemers,
 standaardisering van functieomschrijvingen,
 effectieve bevordering van voordelen die het in dienst
nemen van oudere werknemers heeft.

Voorbeeld voor een goede praktijk in het kader van beroepsmobiliteit:
„Tegenwoordig hebben we overal elektronisch bankieren. Sommige personen die in de banking sector al lang werken, waren
getuigen van een enorme verandering – van het gebruik van basis bekwaamheden eerder, tot het volledige digitaliseren van
activiteiten heden ten dage. Als gevolg daarvan, moeten ze hun bekwaamheden verder doorgeven. Maar we bieden programma’s
op dit gebied aan. Sommige daarvan zijn verplicht, andere facultatief. Oudere werknemers hebben enorme kennis en ervaring die
ze delen kunnen, mogelijkheden, waarden en vaardigheden op het vlak van klantenserice” (R116).

Het beschouwen van virtuele mobiliteit van oudere
werknemers van de ICT sector door werkgevers
Alle repsondenten gebruiken – tenminste in een zekere mate – virtuele mobiliteit in hun organisaties. Het gebeurt, omdat ze
aanzienlijke economische voordelen betekent, die tijd en geld laten besparen, internationale ontwikkeling van de ICT sector
en grotere procesintegratie ondersteunt.
Virtuele movbiliteit is vooral belangrijk voor oudere werknemers (van de ICT afdelingen):
in het geval van gezondheidsproblemen, wanneer geografische mobiliteit te grote risico met zich draagt (bv. risico van
trombose tijdens de vlucht), maken de instrumenten van virtuele conferenties het gemakkelijker aan vergaderingen deel te
nemen,
ten opzichte van de verhoging van het aantal vrije dagen, maken de instrumenten van telewerk het gemakkelijker het
evenwicht tussen het beroeps- en privéleven te behouden,
ten opzichte van het deelnemen aan trainingen en verhogen van competenties, maken de instrumenten van e-learning het
gemakkelijker om de toegang daartoe te hebben zonder te moeten reizen,
 in het geval van veranderingen in de lokalisatie van de werkplaats, hoeven oudere werknemers niet te verhuizen.
Helaas hebben respondenten vaak toegevoegd, dat oudere werknemers van de ICT sector beperkte of niet actuele
bekwaamheden hebben op het vlak van teamwerk met het gebruik van computertechnologieën of e-learning middelen.
Volgens ondervraagden verdienen oudere werknemers persoonlijke vergaderingen boven de virtuele voorkeur.
Behalve negatieve waarnemingen op het gebied van bekwaamheden van oudere werknemers in effectief gebruik van
virtuele technologieën, hebben respondenten ook opgemerkt, dat:
virtuele middelen die het werk op afstand mogelijk maken, minder effectief zijn dan verwacht en grotere investering verlangen;
virtuele mobiliteit maatschappelijke afsluiting kan veroorzaken en invloed op het evenwicht tussen beroeps- en privéleven
heeft, omdat rusttijden meer “versplinterd” worden.
Om deze problemen te beantwoorden, dienen R&D middelen worden geïnvesteerd in:
geavanceerde infrastructuur voor virtuele mobiliteit,
betere e-werk technologieën, wat van een bijzonder belang is in het geval van oudere werknemers.

Voorbeeld voor een goede praktijk in het kader van virtuele mobiliteit:
„Virtuele mobiliteit kan een uitgangspunt vormen voor effectieve beroeps- en geografische mobiliteit” (R43). „Virtuele mobiliteit is
één van de beste manieren, waarop oudere werknemers van de ICT sector voor hun bekwaamheden zorgen kunnen met behulp
van virtuele mobiliteit” (R82). “Voordelen zijn: zeker het grotere evenwicht tussen beroep- en privéleven, omdat reizen duur is,
internalisering van werkomgeving zou worden verzekerd, voor oudere werknemers van de ICT sector een internationale
werkomgeving kunnen scheppen, bv. in het geval van risico van trombose. Ik zie alleen voordelen, geen nadelen” (R82).

Aanbevolen acties

Competenties, kwalificaties en erkenning

Op basis van antwoorden op enquêtes betreffende bestaande
acties en wat voor beleid nodig is om mobiliteit van oudere
werknemers van de ICT sector te verbeteren, wordt het
volgende beleid aanbevolen:



Mobiliteit
het verdiepen van het systeem dat gebreken aan
e-competenties tot overschotten aanpast in verschillende
geografische regio’s,
het afschaffen van obstakels voor vrij verkeer in de zin van
sociale zekerheid en pensioenen op de kant van
werknemers, en het belastingsysteem op de kant van
werkgevers,
het reguleren van communautaire vraagstukken betreffende
werk op afstand;
 het toegankelijk maken van middelen voor steun in
verband met kosten van verhuizing voor bedrijven, die
werknemers versturen en ontvangen,
het verzekeren van kennis over barrières en obstakels voor
geografische mobiliteit van oudere werknemers van de ICT
sector, om toepassing van recruitmentstrategieën te
vergemakkelijken en de fase van het zoeken naar
werknemers korter te maken,
 het belonen van bedrijven en andere onderwerpen, die
programma’s in praktijk brengen, die mobiliteit onder
oudere werknemers van de ICT sector bevorderen.

hogere bewustzijn van de waarde van “niet
gedigitaliseerde” bekwaamheden en competenties van
oudere werknemers van de ICT sector, om leeftijd
tendensen in mobiliteitspatronen te overwinnen,
 betere methodes en instrumenten die worden gebruikt om
bekwaamheden en competenties van oudere werknemers
ICT te erkennen;
 het populariseren van bestaande strategieën en
instrumenten om leeftijd van oudere werknemers (van de
ICT afdelingen) te beheren, zoals mentoring programma’s
en programma’s voor het verkeer van kennis tussen
collega’s op hetzelfde beroepsniveau,
 het populariseren van bestaande strategieën en
instrumenten om leeftijd van oudere werknemers (van de
ICT afdelingen) te beheren, zoals mentoring programma’s
en programma’s voor het verkeer van kennis tussen
collega’s op hetzelfde beroepsniveau,
 het creëren van een sociaal netwerk voor oudere
werknemers van de ICT sector met als doel de uitwisseling
van opvattingen en ervaringen met collega’s op hetzelfde
beroepsniveau.

Technologie
 verdere verbetering en integratie van de infrastructuur en
virtuele ICT hulpmiddelen.

Conclusies
Respondenten waarderen geografische en beroepsmobiliteit hoog, omdat allebei soorten aanzienlijke voordelen voor
hun bedrijven brengen. Toch blijkt het, dat allebei soorten mobiliteit moeilijker zijn om te verwezenlijken dan het uit
de theorie blijkt.
Veel ondervraagden zijn van mening, dat oudere werknemers minder geïnteresseerd zijn in nieuwe en veranderende
werkomgeving of minder bekwaam zijn om zich aan zulke omgevingen aan te passen. Deze opinies kunnen echter
zonder voorbehoud niet worden beschouwd – voorgestelde houdingen tegenover oudere werknemers kunnen
verzamelde gegevens weerspiegelen, maar deze gegevens wijzen erop, dat zulke negatieve beschouwing van oudere
werknemers niet gerechtvaardigd is en beperkingen kan veroorzaken met het in dienst nemen van oudere werknemers.
Grotere behoefte aan geografisch mobiele werknemers kan een kans zijn voor oudere werknemers, die wel mobiel
willen worden. Tegelijk is het duidelijk dat standaard voordelen niet genoeg zijn, om oudere werknemers tot
geografische mobiliteit aan te moedigen. Voorgestelde aanbevelingen dienen te worden beschouwd als uitvoerbare
stappen op weg naar de feitelijke verbetering van beroepsmobiliteit van oudere werknemers.
Geografische mobiliteit zelf is niet genoeg om het in dienst nemen van oudere werknemers te verhogen en tot hun
beroepsmatige ontplooiing bij te dragen. Ten opzichte van de uitdagingen betreffende het tekort aan competenties op
de arbeidsmarkt, vooral in de ICT sector, beroeps- en virtuele mobiliteit zijn evenzo belangrijk.
Volgende stappen in het kader van project CaMEO – als een antwoord op verzamelde gegevens – veronderstellen het
stichten van een e-Akademie en een Aanpassing Database, om beroepsontwikkeling en het aanstellen van oudere
werknemers van de ICT sector te ondersteunen.

Het hele rapport en informatie over het project:

www.c-ameo.eu
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