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Mevrouw de Rector Magnificus,
Mevrouw de Decaan,
Geachte toehoorders,

Toen ik nog een kind was, werd mijn beeld over de ouderdom gevormd door
wat ik zag bij mijn opa’s en oma’s. De opa en oma van mijn vaders kant
waren in die tijd niet meer actief op hun boerenbedrijf maar wel altijd aan
het werk: druk met de kippen die in de boomgaard rondscharrelden en met
het verbouwen, oogsten en verwerken van de groenten uit hun tuin. Ze woon-
den in de oude polder van de Ronde Venen terwijl ikzelf als kind in de nieuwe
Flevopolder woonde. In die nieuwe polder zag je niet veel ouderen; daar
woonden juist veel mensen met jonge gezinnen die bezig waren dit nieuwe
land in te richten.

Het leek alsof mijn opa en oma een knus leven hadden. Ze woonden in een
houten huisje naast hun vroegere boerderij en op het dressoir stonden de
statige zwart-wit trouwfoto’s van hun zes kinderen, in chronologische volg-
orde gerangschikt. Oud worden op hun manier leek mij helemaal niet erg;
misschien zelfs iets om naar uit te kijken.

Voor de meeste mensen geldt dat zij hopen op een lang leven en dit is hen
ook steeds vaker gegund (Deeg, 2019). In de westerse wereld worden we
steeds ouder. Honderd jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting on-
geveer 40 jaar terwijl die nu rond de 80 jaar ligt; de kans om als westerling 65
jaar te worden is enorm gestegen van 30 naar 90% (Westendorp, 2014, p. 9).

In deze rede wil ik graag stilstaan bij de maatschappelijke beeldvorming
over ouderen in een vergrijzende samenleving. Hierbij belicht ik graag de rol
die de media spelen in hoe we denken over ouder worden. Het zal daarom
gaan over hoe ouderen als sociale groep naar voren komen in het nieuws, in
reclames, op sociale media en over de invloed daarvan op ons oordeel over
ouderen. Meer specifiek zal ik stilstaan bij hoe dit geldt voor ouderen in de
context van werk: de oudere werknemer. Werk is immers voor veel mensen
een belangrijk zingevingsdomein (Van Selm, 1998; Van Selm & Dittmann-
Kohli, 1998) en de oudere werknemer staat hoog op de agenda in zowel Ne-
derlands als Europees beleid (Van Selm & Van der Heijden, 2013).

Ik zal inzichten uit de communicatiewetenschap over media-invloed com-
bineren met inzichten uit de sociologie over leeftijdssegregatie, de sociale psy-
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chologie over stereotypen en vooroordelen, en de organisatietheorie over
duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Als ik naar bestaande litera-
tuur verwijs, zal ik de auteurs hiervan niet steeds bij naam noemen; de details
van de referenties zijn in de gepubliceerde versie van deze rede te raadplegen.

Wat weten we eigenlijk over ouder worden in Nederland?
Wist u dat:

– momenteel bijna 70% van de 55-64 jarigen nog aan het werk is, terwijl dit
10 jaar geleden nog geen 40% was (OECD, 2019);

– mensen ouder dan 55 jaar meer geluk gingen ervaren in de laatste 10 jaar
en mensen jonger dan 55 juist minder (CBS, 2019);

– maar liefst 92% van de 75-plussers zelfstandig woont (de Klerk, Verbeek-
Ouddijk, Paisier, & Den Draak, 2019)?

Aannames over ouderen blijken lang niet altijd te kloppen met de werkelijk-
heid. Er bestaan vooroordelen en stereotypen die vaak niet stroken met wat
ouderen in het echte leven doen en kunnen. Waar komt deze discrepantie
vandaan?

Leeftijdssegregatie

Een antwoord op deze vraag heeft te maken met leeftijdssegregatie in onze
samenleving (Hagestad & Uhlenberg, 2006). Er is sprake van leeftijdssegrega-
tie wanneer er in het dagelijks leven weinig contact is tussen mensen van ver-
schillende leeftijdsgroepen. Leeftijdssegregatie kent drie dimensies: een insti-
tutionele, een ruimtelijke en een culturele (Hagestad & Uhlenberg, 2006).

Er is sprake van institutionele leeftijdssegregatie wanneer iemands leeftijd
fungeert als criterium om ergens aan te mogen deelnemen (Hagestad & Uh-
lenberg, 2006, p. 641). Denk aan de leeftijd waarop kinderen naar de basis-
school mogen of waarop zij zelfstandig een Facebook account mogen aanma-
ken, de leeftijd tot wanneer men leerplichtig is, waarop iemand wettelijk
volwassen is of recht heeft op AOW. De duidelijkste voorbeelden van institu-
tionele leeftijdssegregatie zijn school en werk. Grofweg gezegd wijden jonge-
ren zich samen met leeftijdgenoten aan hun scholing, volwassenen zich aan
hun werk en leiden ouderen vrijetijdslevens. Leeftijdsnormen bepalen wie
wordt geschoold, ingehuurd en bevorderd, of aangemoedigd te vertrekken
(Kohli, 2007; Hagestad & Uhlenberg, 2006; Oude Mulders, Henkens, &
Schippers, 2017).
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Ruimtelijke leeftijdssegregatie ontstaat wanneer leeftijdsgroepen elkaar in
het dagelijks leven niet tegen het lijf lopen omdat ze gescheiden van elkaar
wonen of de dag doorbrengen (Hagestad & Uhlenberg, 2006, p. 641-642).
Denk aan de gescheiden werelden van kinderen in crèches en scholen, van
studenten op universiteitscampussen, van senioren op bepaalde vakantie-
bestemmingen en van zeer oude mensen in verpleeghuizen.

Van culturele leeftijdssegregatie is sprake als leeftijdsgroepen zich van el-
kaar onderscheiden door leefstijl (Hagestad & Uhlenberg, 2006, p. 642- 643).
Een voorbeeld is de jongerencultuur, herkenbaar aan taalgebruik, kleding-
codes, haardracht en muziekvoorkeuren. Ook wat bijvoorbeeld de protest-
generatie onderling verbindt, verwijst naar culturele aspecten van de tijd
waarin men opgroeide (Van den Broek, 2010; Green, Eigel, James, Hartmann,
& McLean, 2012). Al deze vormen van leeftijdssegregatie kunnen leiden tot
onwetendheid en misvattingen over andere generaties.

Zorgen over leeftijdssegregatie

Waarom zouden we ons zorgen maken over leeftijdssegregatie? De literatuur
geeft twee antwoorden: leeftijdssegregatie maakt een samenleving kwetsbaar
voor leeftijdsdiscriminatie en verkleint de kans dat generaties van elkaar leren
(Hagestad & Uhlenberg, 2006). Met andere woorden: het staat generativity in
de weg (Erikson, 1963). Generativity, oftewel de zorg voor toekomstige gene-
raties, is een concept afkomstig van ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson en
verwijst, simpel gezegd, naar het streven om iets door te geven of na te laten
dat verder reikt dan iemands eigen leven. Dit gebeurt door investeren in jon-
gere generaties, bijvoorbeeld via ouderschap en mentorschap. Vaak wordt ge-
nerativity op individueel niveau onderzocht door te vragen in hoeverre men-
sen ervaren dat anderen hen nodig hebben (Hagestad & Uhlenberg, 2006).

Maatschappelijk gezien zijn sterke relaties tussen verschillende generaties
ook interessant (North & Fiske, 2012, p.990; North & Fiske, 2016). Investeren
in het contact tussen leeftijdsgroepen is belangrijk voor het draagvlak voor
onze verzorgingsstaat, en meer specifiek voor de pensioencomponent ervan.
Een pensioensysteem kan gezien worden als een contract tussen generaties
(May, 2013; Sabbagh & Vanhuysse, 2010) en zo’n contract kan leiden tot con-
flict, met name als de demografische druk stijgt en de arbeidsvoorwaarden
van veel werkende jongeren aanzienlijk flexibeler zijn dan die van oudere
werkenden (North & Fiske, 2012; Levy & McDonald, 2016; Schloegel, Steg-
mann, Maedche & Van Dick, 2016). Volgens de literatuur over leeftijdssegre-
gatie bieden familiebanden de sociale integratie tussen oud en jong die binnen
andere instituties vaak afwezig is (Hagestad & Uhlenberg, 2006). Zouden
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onze werkplekken deze integratiefunctie ook kunnen krijgen? Ik kom hier
later op terug.

Oudere werknemers

Nu wil ik me specifiek richten op oudere werknemers. Allereerst: wanneer
wordt iemand eigenlijk als oudere werknemer aangemerkt? In studies over de
arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers, worden meestal werkne-
mers van 55 jaar en ouder bedoeld. In studies naar oudere werknemers binnen
organisaties wordt meestal gekeken naar hun leeftijd ten opzichte van de col-
lega’s en ligt de leeftijdsgrens lager, bij 45 jaar (Kooij, de Lange, Jansen, &
Dikkers, 2007). In het navolgende zijn beide definities gebruikt, afhankelijk
van de context van het onderzoek.

Knipscheer en Heldens (2009) beschrijven overigens dat tot de Tweede
Wereldoorlog er hoegenaamd geen aandacht was voor de leeftijd van werk-
nemers. Ouderen werden gezien als een normaal onderdeel van de beroeps-
bevolking en men werkte door zolang als men daar fysiek toe in staat was. In
de perioden die volgden zien we dat conjunctuur en demografie bepalend
waren voor de mate waarin oudere werknemers gestimuleerd, dan wel ont-
moedigd werden op de arbeidsmarkt te blijven (Knipscheer & Heldens, 2009;
Van der Heijden, 2005; Van Selm & Van der Heijden, 2013).

Op dit moment is er bij werkgevers en de overheid veel aandacht voor
vraagstukken rondom de inzetbaarheid van oudere werknemers (Van Selm &
Van der Heijden, 2013). Belangrijke redenen hiervoor zijn de maatschappe-
lijke vergrijzing en ontgroening; we leven steeds langer terwijl het aandeel
van jongeren in de samenleving afneemt. Van ouderen wordt daarom in toe-
nemende mate verwacht dat zij tot op hoge leeftijd op de arbeidsmarkt actief
zijn. Door het recente principeakkoord tussen regering, werkgevers en vak-
bonden zal de stijging van de pensioenleeftijd enigszins vertraagd worden.
Maar toch zullen 20-jarigen die vandaag toetreden tot de arbeidsmarkt naar
verwachting doorwerken tot na hun 70e (OECD, 2017). Tegelijkertijd is het
imago van oudere werknemers onder werkgevers en in de samenleving niet
positief (Bal, Reiss, Rudolph, & Baltes, 2011; Conen, Henkens, & Schippers,
2011; Posthuma & Campion, 2009; Van der Heijde & Van der Heijden,
2006). De werkloosheid onder oudere werkzoekenden is ondanks het herstel
van de economie hoger dan in andere leeftijdsgroepen (CBS, 2019) en oudere
werknemers hebben te maken met vooroordelen op de werkvloer (Bal, Reiss,
Rudolph, & Baltes, 2011; Posthuma & Campion, 2009; Van der Heijde & Van
der Heijden, 2006).

JJOO NNGG GG EE LL EE EE RR DD ,, OO UUDD GG EE DDAAAA NN 7



De literatuur laat zien dat het hardnekkige vooroordeel heerst dat oudere
werknemers betrouwbaar zijn en loyaal maar minder bereid tot verandering
(Kaprinska, Henkens, & Schippers, 2013; Van Dalen, Henkens, & Schippers,
2010). Als werkgevers gevraagd wordt hun oudere werknemers te beoordelen,
dan scoren zij hen hoog op de zogeheten soft skills, verwijzend naar goed
burgerschap op de werkplek, en minder hoog op hard skills, verwijzend naar
technologische vaardigheden en fysieke en mentale capaciteiten (Kaprinska,
Henkens, & Schippers, 2013; Van Dalen, Henkens, & Schippers, 2010).

Ook als gekeken wordt naar hoe organisaties in de afgelopen jaren met
oudere werknemers zijn omgegaan, zien we dit vooroordeel terug (Van Selm
& Van der Heijden, 2013). Veel organisaties en bedrijven dachten tot voor
kort dat zij er goed aan deden om oudere werknemers te ontzien door hen
geen nachtdiensten meer te geven en extra vrije dagen. Deze maatregelen be-
vestigen in zekere zin het vooroordeel – immers, ze stralen uit dat ouderen
iets niet meer kunnen. Minder vaak namen organisaties en bedrijven ontwik-
kelmaatregelen die juist het vooroordeel doorbreken, zoals het aanbieden van
opleiding en training, het bedenken van job-rotatieprogramma’s en mobili-
teitstrajecten. Deze maatregelen bevestigen dat oudere werknemers, net als
jongere werknemers, tot op hoge leeftijd nodig en inzetbaar zijn.

Bovengenoemd vooroordeel ten aanzien van oudere werknemers is terug te
voeren op het meer algemene stereotype van ouderen als groep in de samen-
leving.

Stereotypen

Een stereotype is een sterk versimpeld beeld van een groep of een bepaalde
stand van zaken, en bevat vaak een vooroordeel. Het is een short-cut die we in
het dagelijks leven gebruiken bij het inschatten van situaties en het beoorde-
len van groepen om ons heen of om eigen gedrag te rechtvaardigen.

Wat weten we over de vorming van stereotypen? Volgens de Social Identity
Theory speelt de dynamiek tussen in- en out-group een belangrijke rol. Nega-
tieve stereotypen over een out-group zorgen voor een positief wij-gevoel bij
de in-group (Tajfel & Turner, 1979). En, voor mijn betoog over oudere werk-
nemers, stereotypen zijn vaak sterker en extremer ten aanzien van groepen
waarmee weinig contact is en waarover weinig informatie beschikbaar is (Roy
& Harwood, 1997).

Wat weten we over de inhoud van stereotypen? Binnen de sociale psycho-
logie is een model opgesteld waarmee de inhoud van stereotypen over elke
denkbare groep in een samenleving beschreven kan worden (Fiske, Cuddy,
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Glick, & Xu, 2002; Cuddy, Norton, & Fiske, 2005). Dit Stereotype Content
Model laat zien dat stereotypen in essentie teruggebracht kunnen worden tot
twee dimensies: de warmte dimensie – die varieert van warm naar koud – en
de competentie dimensie – die varieert van competent naar incompetent. Met
behulp van een bijbehorend meetinstrument wordt de warmte-dimensie ge-
operationaliseerd in eigenschappen als vriendelijk, goedbedoelend, betrouw-
baar en oprecht, en wordt competentie geoperationaliseerd als zelfverzekerd
zijn, capabel, efficiënt en intelligent (Fiske et al., 2002).

Ouderen als sociale groep in de samenleving worden geplaatst in het kwa-
drant van warm en minder competent, dus als betrouwbaar en oprecht maar
minder capabel en efficiënt. Vertalen we dit maatschappelijke stereotype naar
de context van organisaties, dan zagen we al dat het warm-maar-incompetent
stereotype doorklinkt in de opvattingen van werkgevers over oudere werkne-
mers, als hoog scorend op soft skills en lager op hard skills.

Leeftijd slechte voorspeller voor prestaties op werkvloer

Dat het stereotype beeld van oudere werknemers zo alom vertegenwoordigd
is, en zo hardnekkig, is eigenlijk opvallend. Leeftijd blijkt in werkelijkheid
namelijk een slechte voorspeller voor prestaties op de werkvloer. Ng en Feld-
man (2012) geven in een overzichtsstudie hiervan een helder beeld. De onder-
zoekers stelden zich tot doel om op zoek te gaan naar empirisch bewijs voor
een reeks van stereotiepe denkbeelden ten aanzien van oudere werknemers en
deden dit aan de hand van een methodologisch solide meta-analyse.

Voor het denkbeeld dat oudere werknemers minder gemotiveerd zijn in
hun baan, en daardoor minder daadkrachtig, blijkt geen empirisch bewijs
(Ng & Feldman, 2012, p. 838). Dit denkbeeld, dat gebaseerd is op de zogeheten
disengagement hypothese – ouderen werknemers nemen langzaam maar ze-
ker meer afstand van hun werk en investeren er minder in – blijkt niet te
kloppen. Ook voor de meeste andere stereotiepe denkbeelden bestaat geen
empirisch bewijs (Ng & Feldman, 2012, p. 838-841). Dat wil zeggen: er is geen
verband gevonden tussen de oudere leeftijd van werknemers en hun veran-
derbereidheid, dogmatische instelling, de meeste gezondheidsaspecten en de
balans tussen privé en werk. Dit verband was er wel voor de bereidheid tot
deelname aan trainingen en carrièreontwikkeling (oudere werknemers zijn
iets minder bereid dan jongere werknemers); en verhoogde bloeddruk en
cholesterolniveau (oudere werknemers hebben hier iets vaker last van) (Ng &
Feldman, 2012, p. 841).

JJ OO NNGG GG EE LL EE EE RR DD ,, OO UUDD GG EE DDAAAA NN 9



Hoe komt het dat de stereotiepe denkbeelden toch zo hardnekkig blijven
voortbestaan onder werkgevers, collega’s en in de samenleving in het alge-
meen? Zoals gezegd is leeftijdssegregatie een belangrijke factor. Een andere is
de rol van de media en op dit laatste zal ik nu meer specifiek ingaan.

Rol van de media

Wanneer er sprake is van leeftijdssegregatie speelt indirect contact een be-
langrijke rol in wat we leren en denken over andere leeftijdsgroepen. Een in-
directe wijze waarop we met andere leeftijdsgroepen in aanraking komen is
via de media.

Via het nieuws in kranten, het televisiejournaal, nieuwssites en apps wor-
den burgers geconfronteerd met boodschappen over de vergrijzing, pensione-
ring en ouder worden. In reclames op televisie of online worden ouderen op
een bepaalde manier afgebeeld en dit gebeurt ook in andere genres, zoals
films, televisieseries of praatprogramma’s. Tezamen dragen deze berichten en
mediaportretten bij aan het beeld over ouderen. Ditzelfde geldt overigens
voor het beeld over jongeren: naarmate mensen minder in dagelijks contact
met hen staan, zal het beeld dat zij hebben van Millennials of generatie Z
vooral gevormd worden door wat zij erover meekrijgen via de media. Met
andere woorden: naarmate er in de fysieke omgeving minder contact plaats-
vindt tussen leeftijdsgroepen wordt de symbolische omgeving steeds belang-
rijker (zie Gerber, 1998). Mediaboodschappen spelen daarin een belangrijke
rol.

Als communicatiewetenschappers onderzoeken we de rol die media spelen
in alle domeinen van het moderne dagelijks leven. Hoe kunnen we die rol
omschrijven? Mediaboodschappen creëren en bevestigen ideeën, overtuigin-
gen of verwachtingen ten aanzien van groepen in de samenleving. Binnen de
communicatiewetenschap zijn theorieën uitwerkt over hoe mediaboodschap-
pen hun invloed uitoefenen. Media zijn namelijk geen neutraal doorgeefluik
van boodschappen maar beïnvloeden over welke onderwerpen we nadenken
– verwoord in de agenda-setting theorie (McCombs, 2005) en in welk daglicht
we deze onderwerpen zien – verwoord in de framing theorie (Entman, 1993;
Snow & Bentford, 1988). Vertaald naar ons thema betekent dit dat de mate
waarin en de manier waarop thema’s rondom de vergrijzing in ons media
menu voorkomen van invloed is op hoe belangrijk we deze onderwerpen vin-
den en welke associaties we daarbij hebben. Voor groepen waarmee we in het
dagelijks leven zelden contact hebben, geldt dit in sterkere mate omdat het
mediabeeld niet gecorrigeerd wordt door echt sociaal contact. Daarbij komt
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dat in het huidige medialandschap een steeds grotere hoeveelheid online in-
formatie beschikbaar is waarvan een deel ons via algoritmes op gepersonali-
seerde wijze bereikt. Die informatie is vaak in lijn met onze bestaande ideeën,
waardoor deze eerder bevestigd dan tegengesproken worden.

Samengevat heb ik tot nu toe betoogd
– dat er sprake is van leeftijdssegregatie in onze samenleving;
– dat daarom de rol van mediabeelden belangrijk is;
– dat binnen mediabeeldvorming twee mechanismen spelen, namelijk

agenda-setting en framing;
– waardoor stereotypen bevestigd worden en vooroordelen in stand blijven.

Negatieve stereotypen over oudere werknemers zijn onwenselijk omdat ze
niet alleen kunnen leiden tot leeftijdsdiscriminatie onder werkgevers, maar
ook kunnen leiden tot negatieve verhoudingen tussen collega’s onderling, en
tot een negatief zelfbeeld bij de oudere werknemers zelf. Dit laatste gebeurt
via zelf-stereotypering, en dit kan weer kan leiden tot verminderde prestaties
door ouderen (Bai, 2014; Bodner, 2009; Levy, 2003; Westerhof, Harink, Van
Selm, Strick, & Van Baaren, 2010). Daarnaast kan een negatief beeld over
oudere werknemers ervoor zorgen dat jongeren niet met plezier uitkijken
naar de periode waarin zij zelf tot deze groep zullen behoren (Jopp, Jung,
Damarin, Mirpuri, & Spini, 2017).

Het is daarom zaak om te weten welke rol media spelen in het versterken
en mogelijk tegengaan van eenzijdige stereotypen over oudere werknemers. Ik
zal daarom nu ingaan op de antwoorden resulterend uit ons eigen empirisch
onderzoek naar de rol van de media.

Antwoorden uit onderzoek

In het onderzoek dat is uitgevoerd binnen het thema van mijn leerstoel, heb-
ben we de analyse van de inhoud en de gevolgen van mediabeelden over
oudere werknemers ter hand genomen. Dit onderzoek voerde ik samen uit
met mijn naaste collega’s Anne Kroon, Linda van den Heijkant, Rens Vlie-
genthart, Claartje ter Hoeven, en Iina Hellsten, en met Beate van der Heijden
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de afgelopen tijd zijn
we op zoek gegaan naar:
– hoe nieuwsmedia door de jaren heen over oudere werknemer hebben be-

richt;
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– hoe het mediadebat over het verhogen van de pensioenleeftijd zich af-
speelde in het nieuws en op sociale media;

– hoe organisaties zelf communiceren over de duurzame inzetbaarheid van
oudere werknemers in hun jaarverslagen, bedrijfsmagazines en op hun
vacaturesites;

– wat effecten zijn van stereotype mediaberichten over oudere werknemers
op de houding ten aanzien van deze groep;

– hoe deze mediaberichtgeving samenhangt met meldingen van leeftijds-
discriminatie; en

– op welke manier oudere werknemers zichzelf al dan niet identificeren
met het stereotype beeld dat er van hen heerst.

Welke onderzoeksmethoden gebruikten we?
Het systematisch in kaart brengen van grote hoeveelheden nieuws, artike-

len uit bedrijfsmagazines, sociale media berichten en teksten op vacaturesites
gebeurde aan de hand van inhoudsanalyse. Bij de handmatige inhoudsanaly-
ses stelden codeurs vragen aan het mediamateriaal – en omdat dit materiaal
niets terugzegt, destilleerden codeurs op basis van strakke codeerregels de
antwoorden op die vragen (zie ook bijvoorbeeld Riffe, Lacy, & Fico, 2005;
Wester & Van Selm, 2006). Bij de geautomatiseerde inhoudsanalyses werden
grote hoeveelheden mediamateriaal door een computerprogramma doorzocht
(zie bijvoorbeeld ook Boumans & Trilling, 2013; Van Selm 2010).

Het meten van effecten van mediaberichten gebeurde aan de hand van een
experimentele studieopzet, waarbij verschillende proefpersonen reageren op
verschillende versies van eenzelfde bericht, terwijl de ervaringen van oudere
werknemers en recruiters onderzocht werden door middel van interview-, en
focusgroep-onderzoek (zie ook bijvoorbeeld Van Selm, 2007; Van Selm &
Helberger, 2019; Van Selm & Jankowski, 2006; Van Selm & Wester, 2006).

Graag geeft ik u in tien punten een overzicht van wat ons onderzoek tot nu
heeft opgeleverd.

1

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen worden ouderen veel minder vaak
getoond op televisie, in advertenties en films, en in het nieuws wordt er min-
der vaak over hen bericht. Dit geldt ook voor oudere werknemers (Van Selm,
Westerhof, & De Vos, 2007; Van Selm & Van der Heijden, 2014). Onzicht-
baarheid van een bepaalde sociale groep wordt meestal gezien als iets nega-
tiefs omdat het de indruk kan wekken dat de groep niet de moeite waard is
om aandacht aan te besteden (Roy & Harwood, 1997). Indien oudere werk-
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nemers wel getoond werden, waren dit vooral mannen in een typische senior-
rol. Dus als invloedrijke, sterke figuren in belangrijke posities met status,
zoals president-directeur van een grote onderneming (Van Selm & Van der
Heijden, 2014). Dit is goed nieuws, zou je kunnen zeggen, omdat oudere wer-
kenden op een krachtige wijze getoond worden als actief in hun werkomge-
ving als hooggeplaatste personen. Tegelijkertijd is dit niet alleen maar goed
nieuws want het biedt een eenzijdig, en weinig origineel beeld, waarmee ge-
wone oudere werklui in bijvoorbeeld de bouw of in de zorg, of als buschauf-
feur, lerares of administratief medewerker onzichtbaar blijven.

2

We weten inmiddels dat organisaties en bedrijven associaties met problemen
rondom oudere werknemers zoveel mogelijk vermijden in hun communica-
tie. In plaats daarvan leggen zij de nadruk op de door de organisatie gekozen
oplossingen, zoals het verbeteren van werkomstandigheden en mobiliteitsbe-
vordering (Kroon, Van Selm, Ter Hoeven, & Vliegenthart, 2016a; Kroon, Van
Selm, Ter Hoeven, & Vliegenthart, 2017). Kranten daarentegen leggen juist de
nadruk op problemen die samengaan met de vergrijzing en op de moeilijk-
heden die oudere werknemers ondervinden. Ook blijkt dat organisaties in
economisch moeilijker tijden en bij hogere werkloosheid minder aandacht
besteden aan het onderwerp terwijl kranten dan juist vaker berichten over de
problematische positie van oudere werknemers (Kroon et al., 2017). Dit alles
is goed te verklaren vanuit de verschillende logica van beide typen media: dat
wat nieuwswaardig is voor journalisten valt lang niet altijd samen met waar
redacties van bedrijfsmagazines en jaarverslagen het over willen hebben, of
met wat goed is voor de reputatie van organisaties (Kroon et al., 2017).

3

Uit ons onderzoek blijkt verder dat het ambivalente stereotype van de oudere
werknemer, als zijnde warm maar minder competent, duidelijk aanwezig is in
zowel de nieuwsberichtgeving door kranten als in de bedrijfsmagazines en
jaarverslagen van organisaties zelf (Kroon, Van Selm, Ter Hoeven, & Vliegen-
thart, 2018). In dit ambivalente beeld van de oudere werknemer worden zij
geprezen vanwege hun mentorkwaliteiten in het overbrengen van kennis en
ervaring, hun betrokkenheid en toewijding bij hun taak en de organisatie, en
hun warme persoonlijkheid en betrouwbaarheid. Anderzijds worden oudere
werknemers geportretteerd als zijnde duur, technologisch minder vaardig,
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onproductief vanwege een minder goede gezondheid en weinig bereid tot le-
ren (Kroon et al., 2018).

4

We onderzochten ook specifiek het mediadebat in Nederland over de verho-
ging van de pensioenleeftijd. Vanaf 2009 heeft het voorstel hiertoe veel stof
doen opwaaien in media, politiek en samenleving. We onderzochten de tijds-
spanne van 2009 tot 2016, de periode waarin de beleidswijziging werd geïn-
troduceerd (2009), geïmplementeerd (2012) en zijn beslag kreeg (tot en met
2016) (Van den Heijkant, Van Selm, Hellsten, & Vliegenthart, 2019). De ana-
lyse laat zien welke aspecten van het pensioenleeftijdsdebat belangrijk worden
gevonden en ook dat de thema’s op sociale media een persoonlijkere kleur
hebben dan die in de kranten. In de kranten vormen de arbeidsmarktrelaties
het meest bediscussieerde thema, verwijzend naar onderhandelingen en over-
eenkomsten tussen vakbonden en regering (Van den Heijkant et al., 2019)
waarbij de politieke onenigheid over het pensioenthema centraal staat (Van
den Heijkant, Van Selm, Hellsten, & Vliegenthart, May 2019). Meest bedis-
cussieerd op de sociale media daarentegen is de eigen pensioenvoorziening,
zoals de hoogte ervan en de ingangsdatum (Van den Heijkant et al., 2019a)
waarbij de financiële onzekerheid centraal staat (Van den Heijkant et al., May
2019). Problemen en kansen rondom vitaliteit van werknemers en arbeids-
marktparticipatie op latere leeftijd komen zowel in de krantenberichten als
op sociale media naar voren en dit geldt ook voor mogelijke alternatieven
voor het verhogen van de pensioenleeftijd.

5

Als we kijken hoe dit onderzoek bijdraagt aan communicatiewetenschappe-
lijke inzichten over intermedia agenda-setting, oftewel hoe de inhoud van het
ene medium dat van het andere medium beïnvloedt, kunnen we ook iets leren
(Van den Heijkant, Van Selm, Hellsten, & Vliegenthart, 2019). We zien dat in
het pensioenleeftijddebat de onderzochte traditionele nieuwsmedia nog do-
minant zijn in het bepalen van de onderwerpen die vervolgens aan bod ko-
men in het sociale media debat. Deze bevinding draagt bij aan het nog
schaarse onderzoek naar de intermedia agenda-setting tussen sociale en tradi-
tionele media.
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6

Als we verder kijken dan alleen Nederland, en de berichtgeving over oudere
werknemers bij ons vergelijken met die in andere Europese landen, zien we
een verband tussen beleid en mediaframing (Kroon, Vliegenthart, & Van
Selm, 2017). In landen waar oudere werknemers relatief veel ontslagbescher-
ming genieten en werkgevers nog aarzelend zijn om de duurzame inzetbaar-
heid van ouderen te stimuleren (zoals in Spanje en in Nederland), laten kran-
ten een verhit debat zien. Het debat speelt zich af tussen partijen die de
arbeidsmarktpositie van ouderen willen moderniseren versus partijen die alles
bij het oude willen houden. Dit is anders in landen waarin oudere werkne-
mers relatief weinig ontslagbescherming genieten en door werkgevers tot op
hogere leeftijd gezien worden als onderdeel van de normale beroepsbevolking
(zoals in Groot-Brittannië en Denemarken). Hier is de duurzame inzetbaar-
heid van oudere werknemers veel minder een nieuwsonderwerp en is het me-
diadebat hierover veel minder verhit.

7

Een specifieke vorm van werkgeverscommunicatie gebeurt via vacaturesites.
Via een vacaturetekst communiceert een werkgever over de identiteit van een
organisatie en over het profiel van de ideale kandidaat voor de vacante baan.
Er zijn vacaturesites die zich speciaal richten op oudere werkzoekenden. Niet
duidelijk was in hoeverre deze sites het stereotype beeld van een oudere werk-
nemer bevestigen dan wel doorbreken. Worden juist kwaliteiten op de
warmte dimensie gevraagd of zoeken werkgevers ouderen vanwege andere
kwaliteiten? Om hier een antwoord op de krijgen hebben we grote aantallen
vacatureteksten geanalyseerd en deze vergeleken met vacatureteksten voor ba-
nen gericht op alle leeftijden (Van Selm & Van den Heijkant, in preparation).
Wat opvalt is dat voor vacatures op de sites voor oudere werkzoekenden
vooral zachte kwaliteiten gevraagd worden zoals dienstverlenend, communi-
catief vaardig en goede mentoreigenschappen, terwijl dit voor vacatures op de
sites voor werkzoekende van alle leeftijden minder het geval is. Hier zien we
eerder een nadruk op technische vaardigheden, ambitie en presteren. Mo-
menteel interviewen we recuiters werkzaam bij de vacaturesites voor oudere
werkzoekenden en vragen we hen te reflecteren op hun verwachtingen ten
aanzien van de kwaliteiten van oudere kandidaten.
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8

Ons onderzoek tot nu toe laat ook zien dat de mediastereotypen over oudere
werknemers er toe doen. We weten dat de effecten ervan op individueel ni-
veau en op het niveau van de samenleving aantoonbaar zijn. Dit hebben we
onder andere aangetoond in experimenteel onderzoek waarin krantenberich-
ten, met daarin oudere werknemers afgeschilderd als vriendelijk en loyaal
maar niet gericht op innovatie, ervoor zorgen dat de lezer minder geneigd is
te kiezen voor een oudere kandidaat als nieuwe collega (Kroon, Van Selm,
Ter Hoeven, & Vliegenthart, 2016b).

9

Op een hoger aggregatieniveau hebben we het effect van stereotypen onder-
zocht aan de hand van data over aangiftes van leeftijdsdiscriminatie (Kroon,
Trilling, Van Selm, & Vliegenthart, 2019). We zagen hier dat in jaren waarin
het stereotype beeld van oudere werknemers zichtbaarder was in het nieuws,
er meer meldingen werden gedaan van leeftijdsdiscriminatie.

10

Ook hebben we de oudere werknemers zelf ondervraagd (Van Selm & Kroon,
submitted). Hierdoor weten we dat zij heel verschillend aankijken tegen het
stereotiepe beeld dat er over hen bestaat in de samenleving. Aan de hand van
een reeks focusgroepen met oudere werkenden ontdekten we dat de deelne-
mers vier manieren hanteren om tegen het stereotype aan te kijken. De accep-
teerders herkennen het algemene stereotype en betrekken het ook op zichzelf.
De ontwijkers herkennen het stereotype wel bij andere leeftijdgenoten maar
zien zichzelf als de uitzondering. De vergoeilijkers betrekken het stereotype
wel op zichzelf maar geven er een positieve draai aan door het belang van
leeftijdsdiversiteit op de werkvloer te benadrukken. De ontkenners, ten slotte,
vinden het stereotype niet geldig voor ouderen in het algemeen, en evenmin
voor zichzelf. De meeste oudere werknemers benadrukten de waarde van
zichzelf en andere oudere collega’s op de werkvloer. In het ene geval door de
voordelen van de oudere leeftijd, als zijnde ervaren, degelijk en collegiaal, op
de voorgrond te zetten. In het andere geval door te stellen dat oudere werk-
nemers in geen enkel opzicht anders zijn dan jongere collega’s en dat allen,
ongeacht hun leeftijd, voor dezelfde taken staan en evengoed moeten preste-
ren.
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Communicatie-interventies

Tot nu toe hebben we gezien dat de stereotypen over oudere werknemers in
de media worden bevestigd en dat deze mediastereotypen negatieve gevolgen
hebben. We zien ook dat ons onderzoek tot nu toe gericht is geweest op het
beschrijven en verklaren van mediabeelden en media-effecten.

In de komende tijd zal ik mijn aandacht verleggen naar hoe via communi-
catie-interventies het eenzijdige beeld van oudere werknemers kan worden
bijgesteld of worden omgedraaid. De onderzoeks-inzichten tot nu toe bieden
goede aanknopingspunten voor hoe communicatie-interventies, gericht op
het tegengaan van stereotypen over oudere werknemers, eruit zouden moeten
zien. Graag ga ik in op de eerste resultaten van deze nieuwe richting binnen
ons onderzoek.

Krachtige beelden

Uit de literatuur weten we dat populaire media zoals film, popmuziek en tele-
visie een inkijk kunnen geven in dat wat er zich afspeelt binnen organisaties
(Bell, 2008; Philips, 1995; Rhodes & Westwood, 2008). Een voorbeeld van een
speelfilm over een positieve werkrelatie tussen generaties is The Intern van
regisseur Nancy Meyers uit 2015. De stagiair (gespeeld door Robert de Niro)
is een gepensioneerde die graag aan de slag wil bij een snel groeiende online
fashion start-up. In de film wordt hij getoond als gemotiveerd om nieuwe
vaardigheden te leren, met een open geest en gedreven om anderen te onder-
steunen. In tegenstelling tot het stereotype van de Millennial is de jonge CEO
(gespeeld door Anne Hathaway) pro-actief, competent, invoelend, en bereid
haar handen uit de mouwen te steken (Urik, 2016). De getoonde werkrelatie
in de film ontwikkelt zich als een vorm van tweezijdig mentorschap waarvan
beide partijen profiteren (Urik, 2016).

Ook corporate communicatie – oftewel alle communicatie in en van een
organisatie die bijdraagt aan het beeld van die organisatie – zou een rol kun-
nen spelen bij het tegengaan van hardnekkige vooroordelen over de capacitei-
ten van ouderen. De vraag daarbij: wanneer is corporate communicatie het
meest effectief? Hoewel ons eigen onderzoek naar dit soort communicatie-
interventies nog volop aan de gang is, hebben we aanwijzingen dat het tonen
van krachtige beelden van ouderen die op passende wijze het stereotype van
de oudere werknemers tegenspreken, effectiever is dan het hanteren van een
geleidelijke bewustwordingsstrategie.

We weten namelijk dat negatieve stereotypen vooral in ons onderbewuste
operationeel en hardnekkig zijn (Kroon et al., 2016b). In het eerdergenoemde
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experimentele onderzoek naar de effecten van het lezen van nieuws over een
betrouwbare maar minder competente oudere werknemer, maakten we ge-
bruik van een methode om impliciete vooroordelen te meten. Hierdoor zagen
we dat het effect van de negatieve kant van het stereotype (de incompetentie)
veel sterker was dan het effect van de positieve kant (de warmte), omdat de
negatieve kant van het stereotype sterker aansloot bij bestaande vooroordelen.

Vertaald naar een corporate communicatie campagne zou dit betekenen
dat krachtige omkeringsboodschappen nodig zijn om tegenwicht te bieden
aan het negatieve effect van het beeld van incompetentie. Momenteel onder-
zoeken en testen we het effect van zo’n krachtige omkeringsboodschap in sa-
menwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan
de hand van twee versies van een nu lopende campagne over de waarde van
50-plussers op de werkvloer (https://www.facebook.com/pg/uitervaring/
about/).

Metaforen en rolmodellen

Welke krachtige mediabeelden van oudere werknemers kennen we? Ik noem-
de al de oudere in de rol van de hooggeplaatste senior met status en macht
(Van Selm & Van der Heijden, 2014). In televisiereclame zagen we verder dat
de hogere leeftijd van oudere personages vaak gebruikt wordt als symbool
voor iets positiefs: als metafoor voor degelijkheid, traditie en kwaliteit van
een product of dienst, of vanwege een rolmodelfunctie die de oudere persona-
ges hebben voor een oudere doelgroep (Van Selm, Westerhof, & Thissen,
1996; Van Selm, Westerhof, & De Vos, 2007).

Vertaald naar corporate communicatie zou dit betekenen dat positieve
ouderdomsmetaforen een plaats mogen krijgen, evenals oudere rolmodellen
in allerlei functies binnen een organisatie. De recente campagne van de ge-
meente Amsterdam gericht op het matchen van werkzoekende 50-plussers
met werkgevers maakt gebruik van leeftijd als metafoor (https://wspgrootam-
sterdam.nl/ontdekde50plus/). Leeftijd (hier geboortejaar) fungeert als kwali-
teitsstempel voor eigenschappen als zorgvuldig en resultaatgericht. Een paral-
lel is zichtbaar met bedrijven en merken die hun oprichtingsjaar
communiceren als blijk van historie en staat van dienst (Mirck, 2019).

Realistische beelden

Positieve tegenbeelden die het stereotype op de competentiedimensie tegen-
spreken zijn dus nodig. Kunnen beelden van ouderen en oudere werknemers
misschien ook té positief zijn en daardoor minder bruikbaar om het stereoty-
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pe over oudere werknemers om te keren? Dit lijkt wel het geval te zijn. Uit de
literatuur blijkt dat als beelden ál te positief zijn, deze door ouderen als onre-
alistisch gezien worden, minder geapprecieerd en geïnternaliseerd worden en
daardoor geen positief effect sorteren (Fung, Li, Zang, Sit, Cheng, & Isaaco-
witz, 2015). Een precieze afstemming tussen positiviteit en realisme is dus no-
dig.

Een ander gevaar is dat ogenschijnlijk positieve portretteringen ten koste
van ouderen kunnen gaan. Dit zagen we in eerder onderzoek naar oudere
personages in humoristische rollen en in rollen die typisch zijn voor jongeren.
Juist door de overdrijving van het jeugdige en de humor werd de boodschap
afgegeven dat échte ouderen zo niet zijn. Hiermee bevestigden de zoge-
naamde positieve beelden juist het oude stereotype (Harwood & Giles, 1992;
Roy & Harwood, 1997; Van Selm, Westerhof, & De Vos, 2007).

Té positieve beelden van ouderen kunnen verder de verwachting wekken
dat ieder mens gezond en vrolijk ouder wordt. Deze beelden kunnen bijdra-
gen aan het misplaatste idee dat goed ouder worden hetzelfde is als ouder
worden zonder problemen of gebreken. Ook kunnen zeer positieve beelden
leiden tot het veroordelen van ouderen die er niet in slagen op deze manier
oud te worden (Kessler, Schwender, & Bowen, 2010; Rozanova, Northcott, &
McDaniel, 2006). Het te positief afschilderen is vaak een teken van beperkte
informatie over een groep. Indien er weinig kennis is over een bepaalde socia-
le groep, zijn we geneigd de leden ervan in extreme termen, positief dan wel
negatief, aan te duiden (Roy & Harwood, 1997).

Vertaald naar een corporate communicatie campagne zou men daarom
moeten waken voor vormen van overdrijving. In plaats daarvan zou juist de
normaliteit van oudere werknemers benadrukt kunnen worden, door hen te
tonen in realistische werksituaties.

Onderzoeksagenda

Uit de eerste resultaten van ons onderzoek blijkt dat krachtige beelden van
oudere werknemers effectief kunnen zijn, dat positieve beelden bestaan maar
dat overdrijven contraproductief is. Effectieve corporate communicatie ver-
eist daarmee een zorgvuldige balans. In de komende tijd zal ik het onderzoek
en onderwijs naar beeldvorming en stereotypen in organisaties voortzetten en
uitbreiden. Ik zal mij daarbij richten op het ontwikkelen en toetsen van cor-
porate communicatie initiatieven waarmee organisaties onjuiste stereotypen
over oudere werknemers kunnen tegengaan. Ik zal dit doen aan de hand van
labonderzoek en praktijkonderzoek en ik zal daarbij samenwerken met we-
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tenschappers en vertegenwoordigers uit de praktijk. Voor die praktijk is het
belangrijk om stereotiepe ideeën over oudere werknemers via krachtige beel-
den te doorbreken zodat organisaties leeftijds-geïntegreerde instituties kun-
nen worden, waar meerdere generaties samenwerken en van elkaar leren
(Clark, 2017; Putre, 2013).

Belangrijk bij het realiseren van mijn onderzoeksagenda zijn mijn collega’s
binnen de programmagroep Corporate Communicatie waar onderzoek naar
communicatie binnen en communicatie van organisaties centraal staat. De
programmagroep heeft inmiddels experts voortgebracht op het gebied van
digitalisering binnen organisaties, online communicatie van, over en tussen
medewerkers, chatbots, organisaties in het nieuws, crisiscommunicatie en so-
ciaal verantwoord communiceren. Het is een groot genoegen om binnen deze
programmagroep mijn leerstoel te mogen invullen.

Ik verheug mij ook op samenwerkingen met andere collega’s binnen de
Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) en de Universiteit
van Amsterdam. Relevant zijn bijvoorbeeld de links naar het onderzoek van
Julia van Weert over communicatie-interventies gericht op oudere patiënten,
en die naar het onderzoek van Margot van der Goot over oudere consumen-
ten.

Binnen het medialandschap is veel veranderd sinds de start van mijn on-
derzoek naar ouderen en beeldvorming. Hierdoor is de focus verschoven van
de bestudering van massamedia naar die van de digitale media en dit zal in de
toekomst nog sterker het geval zijn. Ik verwacht daarom ook veel van samen-
werking binnen het recent door Communicatiewetenschap geïnitieerde pro-
ject Digital Society. Hierin richten we ons op interdisciplinair onderwijs en
onderzoek over hoe digitale media en communicatie in toenemende mate be-
palen hoe we leren, werken, leven en met elkaar in contact staan. Ik zie uit
naar het verder uitbouwen van interdisciplinaire samenwerkingen met colle-
ga’s, ook buiten onze faculteit, juist op het terrein waar communicatieweten-
schappelijke en technologische vraagstukken samenkomen.

Dankwoord

Dames en heren, ik ben aan het einde van mijn rede gekomen. Graag wil ik
nu enkele woorden van dank uitspreken.

Dank aan het College van Bestuur, Rector en Decaan voor het in mij ge-
stelde vertrouwen deze leerstoel te bekleden. Ik zal mijn best doen.

Dank aan alle fijne collega’s Communicatiewetenschap en in het bijzonder
de collega’s van de programmagroep Corporate Communicatie. Speciaal wil
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ik noemen programmagroepleiders Piet Verhoeven, Rens Vliegenthart en
Claartje ter Hoeven, en degenen met wie ik in onderzoek naar beeldvorming
over ouderen het meeste samenwerk: Anne Kroon, Linda van den Heijkant en
Iina Hellsten.

Naast mijn werk in het onderzoek heb ik in de afgelopen bijna tien jaar
leiding mogen geven aan het College of Communication – het instituut bin-
nen onze afdeling Communicatiewetenschap dat de bacheloropleiding ver-
zorgt. Het College is momenteel een plek waar veel studenten uit Nederland
en de wereld graag komen studeren. Ik wil de docententeams, programma-
groepleiders, opleidings- en examencommissies, Ombudsstudenten en raads-
studenten, leden van de Raad van Advies, visitatiecommissies, mede-onder-
wijsdirecteuren, decaan en rector zeer bedanken voor onze discussies over
onderwijs en voor hetgeen we tot stand hebben kunnen brengen. Ook ben ik
alle medewerkers binnen het College-team, het opleidingscoördinaat, de sup-
portgroep en het ICTO-team enorm dankbaar voor al hun goede werk, vaak
achter de schermen. Speciaal wil ik vier College-medewerkers van het eerste
uur noemen: Mieke Sillekens, Ivar Klinkenberg, Sarah de Jong en Rosanne
Eijsink. Zonder jullie grootse inzet en vertrouwen zou het College of Commu-
nication niet zijn wat het nu is.

Als onderwijsdirecteur maakte ik deel uit van het managementteam van
Communicatiewetenschap, dat met enige regelmaat van samenstelling wis-
selde (maar waar ik gek genoeg steeds dienst bleef doen). Heel graag bedank
ik mijn medebestuurders uit de periode van 2010 tot nu: Peter Neijens, Claes
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