
DeNederlandsemaat-
schappij vergrijst. Dat
is ook temerkenopde
werkvloer. Iedereen

moet langerdoorwerkenen in
vrijwel alle beroepen stijgt daar-
doorhet aandeel 55-plussers.
Maar enkeleberoepenweten
tegendeze trend in juist te ver-
jongen, zoblijkt uit onderzoek
van INGEconomischBureauop
basis van cijfers vanhetCentraal
Bureau voorde Statistiek. Zo is
onder journalisten, conciërges en
leidsters indekinderopvanghet
aandeel ouderen inde afgelopen
tien jaar afgenomen inplaats van
toegenomen.

Het is eendruppel op een
gloeiendeplaat,want verjonging
vindt slechts plaats in acht van
de115onderzochteberoepen.
Sommigedaarvan zijn tussen
2008 en2018 sterk vergrijsd.
Onderbibliothecarissen en
conservatoren steeghet aan-
deel 55-plussers indieperiode
metbijna eenderde.Ookonder

kunstenaars, ICT-managers,
politie-inspecteurs, boekhouders
en secretaresses is de afgelo-
pen tien jaar de vergrijzing snel
opgelopen.

Opditmoment is het beroep
vanbuschauffeur, trambestuur-
der of beeldendkunstenaarhet
meest vergrijsd.Meerdande
helft vandezeberoepsgroep is
ouderdan55 jaar.Ookonder
overheidsbestuurders zit bijna 41
% indie leeftijdscategorie.

Keukenhulpen, grafisch vorm-
gevers, vakkenvullers enkas-
samedewerkers komen tijdens
hunwerk juistweer zeerweinig
oudere collega’s tegen. Slechts
3%vandehulpen indekeuken is
55-plus.
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beroepen

© FD | Bron: CBS

% 55-plussers in 2008 en 2018

Politie-
inspecteurs

Secretaresses

Managers ICT

Bibliothecarissen
en conservatoren
Beeldend
kunstenaars

Boekhoudk.
medewerkers
Buschauffeurs
en trambest.

Directie-
secretaresses
Metaalbew.
en constructiew.
Vrachtwagen-
chauffeurs

0% 20 40 60

30,0

26,9

20,1

19,6

18,4

17,5

17,4

16,0

15,3

14,8

mutatie in %-punt

-8,6

-7,5

-4,1

-3,3

-2,6

-2,2

-2,2

-0,7

Verjongende beroepen
% 55-plussers in 2008 en 2018

0% 20 40

mutatie in %-punt

Managers commer-
ciële en persoonlijke
dienstverlening

Conciërges en team-
leiders schoonmaak

Leidsters kinder-
opvang en onder-
wijsassistenten

Onderwijskundigen
en overige docenten

Psychologen
en sociologen

Journalisten

Keukenhulpen

Managers
logistiek

d
Meerweten?
Kijk op fd.nl/nieuwsinbeeld

pagina 17, 17-09-2018 © Het Financieele Dagblad


