De voordelen van
45-plus
Onze samenleving vergrijst. Meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking
tussen de 15 en 65 jaar valt in de leeftijdscategorie 45-plus. Over werkzoekenden in
uw leeftijdscategorie bestaan veel vooroordelen. Enkele veel gehoorde vooroordelen
over 45-plussers zijn dat ze een kennisachterstand hebben, minder productief zijn,
een hoger ziekteverzuim hebben en (te) duur zijn. Dergelijke stereotypen zijn vaak
niet juist, maar kunnen uw kansen op de arbeidsmarkt negatief beïnvloeden.
Als 45-plusser heeft u een werkgever veel te bieden. In sommige gevallen heeft u zelfs
meer te bieden dan de meeste jongere werkzoekenden. Zo heeft u, bijvoorbeeld, een
schat aan werk- en levenservaring die u kunt inzetten om jongere collega’s te coachen.
Daarnaast zijn veel oudere werkzoekenden op zoek naar vastigheid en dus minder snel
geneigd om van werkgever te veranderen.
Voor een werkgever is er geen reden om u, op basis van uw leeftijd, niet in dienst te
nemen. Maar het is aan u om uw meerwaarde aan een werkgever kenbaar te maken.
Om u daarbij te helpen heeft CWI een lijst ontwikkeld met de vooroordelen, feiten en
voordelen die bestaan over het werken met 45-plussers. Deze lijst kunt u als geheugensteun gebruiken bij het schrijven van een sollicitatiebrief of als voorbereiding op een
sollicitatiegesprek. De lijst vindt u op de achterzijde van deze flyer.
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CWI wenst u veel succes met het vinden van een geschikte baan.
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Vooroordelen
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Voordelen
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