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DE PRAKTIJK VAN  
AUKJE NAUTA

‘Je kunt op je 58e 
niet meer gaan 

aftellen tot je 
pensioen’

Aukje Nauta is organisatiepsycholoog 
en expert op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid. Eerder was zij lid van de SER 
en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam. Momenteel wijdt zij zich 
vooral aan haar HR-adviesbureau Factor Vijf.

“Mijn belangstelling voor duurzame inzetbaarheid komt 
vooral voort uit mijn eigen verlangen naar afwisseling. 
Mijn eigen loopbaan verloopt nogal wonderlijk. Ik volg 
geen uitgestippeld pad, maar ga elke vijf tot zeven jaar iets 
anders doen, iets wat ik nòg leuker vind. 
Duurzame inzetbaarheid heeft de laatste jaren meer 
 urgentie gekregen. Terecht. We werken langer door en het 
werk verandert sneller dan ooit. Daarom moeten we 
 investeren in onze vaardigheden. Je kunt op je 58e niet 
meer gaan aftellen tot je pensioen. Ook op die leeftijd moet 
je je afvragen wat je wilt worden als je later groot bent. 
Nederland bereidt zich daar al redelijk goed op voor. We 
maken beleid, in cao’s worden afspraken gemaakt. Bij  
ING worden werknemers gestimuleerd niet alleen over 
plan A, hun huidige functie, na te denken. Maar ook over 
plan B – een andere functie bij ING – en plan C – wat ga je 
na je tijd bij ING doen? Bij Philips worden productie
medewerkers opgeleid tot leerambassadeurs voor collega’s, 
Rijkswaterstaat werkt met inzetbaarheidsadviseurs. 
De bewustwording op de werkvloer kan beter. De structuur 
van de arbeidsmarkt helpt helaas niet mee. Flex is te flex en 
vast is te vast. Zo ontstaan er perverse prikkels. Mensen 
 houden tegen elke prijs vast aan hun vaste contract, anderen 
worden richting zelfstandigheid geforceerd. Het arbeids
recht en ons loongebouw zijn nog steeds gebaseerd op 
levenslang werken bij dezelfde baas. Daar is een nieuw grand 
design voor nodig. Dat is wel een onderwerp voor SZW. 
Verder ben ik best te spreken over de inzet van het ministerie. 
Ze werken naast regelgeving ook aan bewustwording  met 
campagnes, voorlichting en bijvoorbeeld het verspreiden 
van tools ter stimulering van duurzame inzetbaarheid. Wel 
ontbreekt het nog aan harde cijfers, een betrouwbare 
 thermometer voor duurzame inzetbaarheid zou bijvoor
beeld mooi zijn. Of een wat gewaagder experiment: stel 
dat we vaste contracten zouden inruilen voor contracten 
van vijf tot zeven jaar, ook voor flexwerkers. In ruil mogen 
werknemers 20 procent van hun tijd besteden aan ontwik
keling en innovatie. Ik ben benieuwd of dat zou werken… 
Mijn eigen inzetbaarheid? Ik kies nu voor advieswerk, een 
brug tussen wetenschap en praktijk. Ik zal niet ontkennen 
dat mijn hekel aan vergaderen daar een rol bij speelt.” 


