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tussen haar idealistische kijk en de harde rea-
liteit. En die tussen de noodzaak om mensen 
te beschermen via collectieve afspraken en de 
wens van mensen om individuele afspraken 
te kunnen maken over hun eigen werk. Daar-
bij komt nog de onvermijdelijke spanning 
tussen (baan)zekerheid en flexibiliteit.

In een gesprek over de toekomst van werk 
breekt Nauta een lans voor onder andere de 
invoering van arbeidscontracten van maxi-
maal vijf jaar, voor mindere gedetailleerde 
cao’s en voor de afschaffing van de periodieke 
loonsverhoging en seniorendagen.

In de toekomst werken mensen wellicht door 
tot hun zeventigste, of misschien nog langer. 
Hoe moet dat straks? Hoe moet een manager 
van dertig of veertig daarmee omgaan?
‘Je extrapoleert van wat er nu is en je zegt ei-
genlijk: er zit straks een bejaarde tussen ons. 
Wat je vergeet is dat we zelf tegen die tijd ook 
bejaard geworden zijn.’

‘Net als 65 het nieuwe 55 is, is straks 75 het 
nieuwe 65. Terwijl je nu vooral denkt aan dat 
kromgetrokken mannetje van 70, ziet de 
70-jarige over twintig jaar er heel anders uit. 
Hij of zij is veel actiever. Die gaat nog naar de 
disco, bij wijze van spreken.’

‘En dus is het onwaarschijnlijk dat hij ook 
een baas van in de dertig of veertig heeft. 
Want die zijn er gewoon steeds minder. We 
worden namelijk met z’n allen ouder, terwijl 
de bevolking tegelijk ontgroent. Vanuit dit 
perspectief zijn het rare vragen die je stelt.’

‘Begrijpelijk is het wel, want ooit hadden 
we een cultuur waarin als je 55 werd, mensen 
vroegen “hoelang moet jij nog?”. Nu gaat het 
gesprek over: hoe ga je richting geven aan je 
leven? De gesprekken op de werkvloer zijn al 
aan het veranderen.’

Later in het gesprek noemt Nauta andere be-
langwekkende ontwikkelingen. Zo is er de 
trend dat steeds meer mensen meerdere ba-
nen tegelijkertijd hebben, bijvoorbeeld naast 
hun vaste baan een parttime bezigheid of 
tweede ‘kleine’ baan. En dan is er nog ‘bridge 
employment’: dat wil zeggen dat ‘oudere’ 
mensen in aanloop naar hun pensioen of 
daarna nieuwe bedrijven oprichten of activi-
teiten ontplooien, vaak als zzp’er.

Ondertussen hebben de politiek en de werk-
gevers het over ‘demotie’ voor ouderen. Is dat 
wel nodig?

‘Ik vind de discussie over demotie nogal plat. 
Het is allemaal lineair gedacht, alsof er maar 
twee wegen zijn, omhoog of omlaag. En het is 
hokjesdenken over het leven. Eerst leer je, 
dan werk je, en daarna ontspan je. Zo is het 
niet meer. We gaan allemaal continu, een le-
ven lang, leren, ook van elkaar. Iedereen is in 
die zin docent, ook de jongeren.’

‘Als je zegt dat je voor demotie bent, moet 
je aan de andere kant ook voor het opschalen 
van de salarissen van de jongeren zijn. Want 
productiviteit en salaris staan nu vaak niet 
met elkaar in verhouding.’

‘Daar zitten we in gevangen, in het huidige 
salarissysteem gebouwd op loyaliteit en “life-
time employment” van veertig jaar bij één be-
drijf. In dit verouderde systeem is het logisch 
dat je in het begin van je carrière te weinig ver-
dient, met het vooruitzicht dat het allemaal 
meer wordt. Terwijl je toe wilt naar een sala-
rissysteem gebouwd op flexibiliteit en life-
time employability.’

Hoe breng je daar verandering in?
‘We moeten echt af van periodieke loonsver-
hogingen. Het salaris moet in verhouding 
staan tot wat mensen in het hier en nu bijdra-
gen. Een nadeel daarvan zou echter kunnen 
zijn dat je mensen minder gemakkelijk aan je 
bedrijf bindt. Maar loyaliteit zit in veel meer 
dingen dan in het salaris. Denk aan waarde-
ring krijgen voor je werk, ontwikkelingsmo-
gelijkheden en een fijne werksfeer.’  

Die periodieken zijn keurig afgesproken in 
cao’s, net als seniorendagen, ook wel bekend 
als oudelullendagen.
‘Oudelullendagen? Die noem ik duurzame 
oninzetbaarheidsdagen. Die moeten we ver-
vangen door maatregelen die inzetbaarheid 
versterken.’  

Ooit is afgesproken dat mensen meer vrije 
tijd kregen, in plaats van geld. Hoe verander 
je dat achteraf als alles al in beton is gegoten?
‘We hebben onze arbeidsrelaties armoedig, 
want overwegend economisch en transactio-
neel, ingericht. Voor elk probleem zoeken we 
de oplossing vooral in tijd of in geld. Terwijl 
het belangrijker is om te zorgen voor meer 
uitdaging en werkplezier voor mensen.’

‘Toch is het wel logisch dat het zo gelopen 
is. Op het niveau van cao’s en sociale akkoor-
den zijn afspraken over tijd en geld de belang-
rijkste sturingsmechanismen. Tegelijkertijd 

haal je daarmee het goede gesprek uit de ar-
beidsrelatie.’

‘Bij sommige organisaties is er trouwens 
wel een oplossing gevonden voor de senioren-
dagen. De financiële waarde van die dagen is 
becijferd en vervangen door een persoonlijk 
budget, veelal te besteden aan je eigen em-
ployability.’

Hoe komen we vooruit als we betere arbeids-
relaties willen in de toekomst?
‘Een van de boodschappen die ik al jaren ver-
kondig is dat het belangrijkste instrument 
van hr het ‘goede gesprek’ is. Hr-managers fa-
ciliteren idealiter de dialoog tussen werkne-
mer en leidinggevende, over hun wederzijdse 
maar ook over hun tegengestelde belangen. 
Wees daar open over en blijf voortdurend in 
gesprek. Dat hoeven trouwens echt geen 
Poolse landdagen te worden.’

‘Als iemand even niet op de goede plek zit, 
maak dan een afspraak op maat. Want dat is 
goed voor zijn of haar duurzame inzetbaar-
heid. In een goede dialoog ontstaat een dyna-
mische fit tussen wat belangrijk is voor de or-
ganisatie en wat een werkende kan en wil 
leveren. Als werknemer en leidinggevende dit 
regelmatig doen, dan heb je demotie hele-
maal niet nodig.’

Onze structuren – cao’s, noem maar op – la-
ten dat misschien niet toe.
‘We zitten inderdaad met verouderde structu-
ren en worstelen daarmee, ook qua oordeels-
vorming en gedrag. Zo associëren we een 
hoog salaris met veel status, wat eigenlijk ab-
surd is.’

Zie dat maar eens te veranderen!
‘Dat zie je wél veranderen bij jonge mensen. 
Kijk eens naar het gemak waarmee dertigers 
ontslag nemen omdat ze denken: “Wat zit ik 
hier eigenlijk te doen? Ik voeg hier geen waar-

de toe. Liever wil ik even nadenken hoe ik wél 
van waarde kan zijn voor de samenleving.” Zij 
denken niet: dat is slecht voor mijn status.’

Hoe kunnen we het gedrag van mensen in de 
goede richting duwen?
‘Door veel in cao’s vast te leggen, roepen we 
een “frame” op bij mensen dat heel calcule-
rend is: “Waar heb ik zoal recht op?” Terwijl 
als je minder in cao’s vastlegt, je eerder een 
ethisch frame oproept: “Wat is redelijk om 
van elkaar te vragen?” Minder cao betekent 
meer dialoog. Zo breng je het gesprek terug in 
de arbeidsrelatie. “Less” is in die zin “more”.’

‘Ik ben geboeid door het fenomeen  
“i-deals”, of ‘idiosyncratic deals’, een term  
bedacht door de Amerikaanse hoogleraar  
Denise Rousseau. I-deals zijn individuele af-
spraken die je maakt met je werkgever en die 
goed zijn voor jezelf, voor de organisatie, en 
die goed zijn uit te leggen aan je collega’s.’ 

Zijn die niet alleen weggelegd voor hoogopge-
leide mensen die goed kunnen onderhande-
len? Wat als je dat niet kunt?
‘Aan de onderkant van de arbeidsmarkt moet 
je altijd beschermende maatregelen hebben. 
Maar ik gun iedereen, ook de zwakkeren op 
de arbeidsmarkt, de kracht van een i-deal. 
Geef de minder verbaal begaafde werknemer 
een maatje dat kan helpen bij de onderhan-
delingen. Dat kan, maar hoeft geen medewer-
ker van de vakbond te zijn. Voor de vakbond 
betekent dit wel het besef dat je niet alles col-
lectief zou moeten willen regelen.’

‘Belangrijk is dat we leren balanceren tus-
sen “pamperen” en “empoweren” van werk-
nemers.’

Prof. dr. Nauta, bijzonder hoogleraar op de 
NSvP-leerstoel ‘Employability in werkrelaties’ 
aan de Universiteit van Amsterdam en plaats-
vervangend kroonlid van de SER, omschrijft 
zichzelf als een waarnemer, niet iemand die 
de ambitie heeft om ‘van bovenaf’ een nieuw 
stelsel van arbeidsverhoudingen in te richten.

Wel propageert zij een bottom-upaanpak. 
Want innovatie in werkrelaties is niet iets wat 
van bovenaf opgelegd kan worden. Zij gelooft 
sterk in het kleinschalige experiment, waarin 
je mensen zoveel mogelijk betrekt bij organi-
satieveranderingen. ‘Je kunt mensen niet 
dwingen om te veranderen, maar je kunt ze er 
wel toe verleiden.’ 

Zo probeert zij samen met Hans Bies-

‘ We zitten met verouderde 
structuren en worstelen daarmee. 
Zo associëren we een hoog  
salaris met veel status, wat 
eigenlijk absurd is’


