
Kennisdeling over de toekomst van werk bij de Nederlandse Spoorwegen 

Stellen wetenschappers de juiste vragen in hun onderzoek naar de toekomst van werk? Sluit hun 
onderzoek aan bij de behoeftes van bedrijfsleven en overheid? Of zouden deze eilanden hun 
expertises nog dichter tot elkaar kunnen brengen? Om zo gezamenlijk een nog beter beeld te 
krijgen van waar onze veranderende wereld van werk heen zal leiden. Met die intentie kwamen 
collega’s van bedrijven (als Nationale Nederlanden, Careyn, Amphia, Bol.com, SCP, Rabobank, 
Inhealth, asr, Tata steel, Dutch Flower Group, Manpower Group, De Goudse Verzekeringen) , 
(semi-)overheidsorganen (als het Ministerie van BZK, UWV) en wetenschappers van de Future of 
Work hub van de Universiteit Utrecht maandag 1 juli samen in de Katreinetoren van de 
Nederlandse Spoorwegen. De NS - partner van de hub - stelde deze bijzondere locatie (met een 
door de aanwezigen veel gegrapte Harry Potter-achtige ingang, gesitueerd tussen spoor 5 en 7) 
zeer gastvrij open voor een middag vol kennisdeling.  

Nadat iedereen van het uitzicht over Nederlands’ 
grootste infrastructurele knooppunt genoten had, 
opende prof.dr.ir. Tanja van der Lippe de middag. Een 
middag die dit keer vooral in het teken zou staan van 
verhalen over leeftijdsdiversiteit Ze was verheugd over 
de medewerking van partner de Nederlandse 
Spoorwegen aan deze tweede editie van de Future of 
Work bijeenkomst. Een mooi vervolg op de succesvolle 
aftrap van het kennisnetwerk dat vorig jaar bij de 
Rabobank plaatsvond. Wat de deelnemers dit keer 
konden verwachten? Drie inspirerende presentaties en 

daarna parallelle sessies (o.l.v. prof. dr. ir. Tanja zelf, prof. dr. Maarten Goos , prof. dr. Eva Knies en 
prof. Dr. Maria Peeters ) in kleinere groepen om te kunnen discussiëren over de gepresenteerde 
kennis en cases.   

Werkt diverser altijd beter? 
Prof. dr. Maria Peeters trapte af met een korte inleiding 
op het belang van generatiemanagement in een 
vergrijzende samenleving. Vervolgens deelde ze haar 
inzichten over het hoe verschillende generaties 
samenwerken in organisaties en de invloed hiervan op 
innovatief gedrag. Ze legde uit hoe diversiteit een 
double-edged sword kan zijn. Hoe het lang niet in alle 
gevallen beter werkt wanneer meerdere generaties 
samenwerken. Ja, in de meest positieve scenario’s leidt 
het tot meer innovatie, creatievere ideeën en betere 
strategieën. Voorwaarde is dan echter wel dat er een leeftijdsvriendelijk klimaat is (weinig 
vooroordelen of aannames over bepaalde leeftijdsgroepen). Een dergelijk klimaat kan ervoor zorgen 
dat mensen van allerlei leeftijden meer hun sterke kanten en talenten kunnen inzetten in hun werk. 
Dit wordt ook wel ‘strength use behaviour’ (SUB) genoemd. SUB is afkomstig uit de  positieve 
psychologie waarbij er met name aandacht is voor  het optimaal functioneren van  mensen ook 
gekoppeld aan levensfase. Wanneer een  positief leeftijdsklimaat ontbreekt en er vooral negatieve 
verschillen tussen leeftijdsgroepen ervaren worden, leidt dit tot meer misverstanden, meer 
conflicten en meer stress. Veel reden dus om aandacht te besteden aan een positief 



leeftijdsdiversiteitsklimaat: een klimaat waarin mensen van verschillende leeftijden goed met elkaar 
samenwerken.  

Voorbeelden van vragen en opmerkingen die dit vervolgens tijdens de tafelgesprekken opriep: 

- Behoefte aan meer informatie aangaande generatiebeleid, differentiatiebeleid, 
maatwerkoplossingen en strategische personeelsplanning; 

- Starten met het werken met persona’s en daarop gebaseerd voorwaarden maken voor 
thema’s als bijvoorbeeld plaats- en tijdonafhankelijk werken en persoonlijke feedback; 

- Behoefte aan meer kennis over het welzijn van jongeren en wat ze nodig hebben om goed te 
functioneren in hun loopbaan; 

- Wat is de rol van de leidinggevende?; 
- Een innovatie-manager stipt aan dat een belangrijk deel van zijn werk juist is om op de rem 

te trappen bij sommige innovatieve ideeën omdat er de neiging bestaat om op ieder ‘buzz-
word’ in te spelen, zonder dat hier een wetenschappelijke grondslag voor is. 

Oudere medewerkers en technologie 
“Elk jaar dat je ouder wordt, zijn er andere talenten 
waar je in uitblinkt”, begint dr. Jelle Lössbroek zijn 
verhaal. “Kijk naar Erica Terpstra en Ronald Koeman, 
die zich van Europees kampioen ontwikkelden tot 
respectievelijk staatssecretaris en bondscoach.” Ook 
blijkt uit zijn onderzoek dat oudere werknemers vaak 
meer tevreden zijn met hun baan. 
Hoogstwaarschijnlijk hangt dit ook samen met het 
feit dat ze beter weten wat ze willen. Echter, 
bedreigt technologie die baantevredenheid van 
50+’ers wel (behalve in heel erg innovatieve 

omgevingen). “Wat voor een technologie hebben we het dan over?” wil de zaal weten. Waarna Jelle 
aangeeft dat hij deze parameter opzettelijk breed geformuleerd heeft in zijn onderzoek. “Maar bij 
wijze van voorbeeld zou je kunnen denken aan de implementatie van nieuwe software die je baan 
beïnvloedt.” Over het algemeen blijkt dat meer technologische verandering de baantevredenheid 
van 50+’ers negatief beïnvloedt. Jelle benadrukt daarom dat het belangrijk is om extra aandacht aan 
50+’ers te besteden bij de implementatie van nieuwe technologie. Plus dat je je technologie aan 
deze leeftijdsgroep dient aan te passen. Zo blijken oudere groepen medewerkers privacy 
belangrijker te vinden.   

Waar we verder op moeten letten in ons personeelsbeleid voor 50+’ers? Het is aan te raden om een 
meer activerend personeelsbeleid dan een uitfaserend personeelsbeleid te voeren. Dus meer focus 
op leeftijdsdiverse teams, interne baanmobiliteit, 50+’ers als coach/mentor, ergonomische 
maatregelen, flexibele werktijden, loopbaanontwikkeling, training, thuiswerken en 
gezondheidsbeleid voor 50+’ers in plaats van uitfaserende maatregelen als verminderde 
arbeidsuren, deeltijdpensioen, extra verlof, vrijstelling overuren, verminderde werklast, vervroegd 
pensioen, vrijstelling ploegen-nachtdienst, sabbaticals of demotie. Zaken die ook belangrijk zijn om 
in het achterhoofd te houden, wanneer we gesprekken met vakbonden voeren.  

Is het aanbieden van het juiste beleid dan genoeg? Nee, zeker niet. Ook managers zullen we een 
managerstraining aangaande anti-leeftijdsdiscriminatie moeten laten volgen en we zullen meer 
autonomie bij de 50+’ers zelf moeten leggen.  



Voorbeelden van vragen en opmerkingen die dit vervolgens tijdens de tafelgesprekken opriep: 

- UWV: “Dit speelt heel erg in op zittende medewerkers, maar hoe krijgen we oudere  
medewerkers bij bedrijven binnen?”; 

- Überhaupt: de arbeidsmarkt wordt krapper, dus wat hebben we nodig om mensen binnen te 
halen en te blijven boeien (i.p.v. alleen te richten op de zittende werknemers)?; 

- Wat is het effect op de jongere generaties in een bedrijf wanneer er veel oudere generaties 
moeite hebben met technologische ontwikkelingen?; 

- Hoe zorg je dat je ouderen die vitaal zijn ook vitaal kunt houden?; 
- Hoe bewegen we mensen die nu een veilige baan hebben om toch in zichzelf te investeren?; 
- Hoe kunnen we werktevredenheid in stand houden met de invoering van meer 

geautomatiseerde processen en een afnemende mate van vakmanschap?; 
- Hoe ga je om met verschillen? Hoe neem je mensen mee met de technologische 

vooruitgang?; 
- Belangrijk om de noodzaak van technologische veranderingen naar ouderen te 

communiceren omdat ze die wellicht niet altijd zien; 
- Niet iedereen wil duurzaam inzetbaar zijn. Hoe gaan we hiermee om? Moeten we misschien 

ambassadeurs gebruiken in plaats van het van bovenaf op te leggen?; 
- Wat is de rol van de overheid en ministeries? 

Future of work binnen de Nederlandse Spoorwegen 

 
Na deze twee wetenschappelijke uiteenzettingen, nam drs. Maarten Willems, projectleider 
strategieprojecten bij de Nederlandse Spoorwegen het woord voor een meer illustratief 
praktijkverhaal. “November 2017 vroeg onze COO hoe wij de toekomst van werken bij de NS voor 
ons zagen? Je moet weten dat de NS dit jaar 180 jaar bestaat en wij vrij traditioneel georganiseerd 
zijn. Er zijn duidelijke scheidingen tussen afdelingen en functies, terwijl er door nieuwe 
ontwikkelingen steeds meer overlap ontstaat. Veranderingen hebben steeds meer impact op 
verschillende delen van het bedrijf en kunnen daardoor voor een geel of rood sein komen te staan. 
Dit project was een prachtige uitnodiging om onze eigen reisplanner voor de toekomst te gaan 
maken.” Inmiddels kijkt de zaal naar een volledig getekende PowerPoint. “Tekeningen die mijn 
vrouw gemaakt heeft om te illustreren wat er in mijn hoofd zit”, licht Maarten toe. Want dat was 
nogal wat. Na een cursus snellezen gevolgd te hebben, verslond hij boek na boek om vervolgens zelf 
workshops te gaan geven over de veranderende toekomst van werk.  



Voor zijn eigen carrière resulteerde het in een baan zonder leidinggevende, onderdeel uitmaken van 
een zelf organiserend team en zich buiten de hokjes mogen ontwikkelen op dat wat hij leuk vindt en 
waar hij naartoe wil. Maar welk toekomstbeeld zag hij voor de overige 22.000 medewerkers van de 
NS voor zich?  

De reis begon met een analyse van het vertrekpunt en de trends. Zo komen er naar verwachting de 
komende 15 jaar 30% meer reizigers bij, dus moeten er meer treinen komen en komt er meer 
nadruk te liggen op het van deur tot deur ontzorgen. Deze verandering in dienstverlening, vraagt dat 
we andere service aan onze reizigers gaan bieden. Service zal onder invloed van technologische 
veranderingen andere vormen aan gaan nemen. De manier van werken gaat van taakgericht naar 
doelgericht, er zal meer zelf geleerd moeten worden i.p.v. die kennis van de arbeidsmarkt af te 
plukken. Ten slotte zullen de kosten naar beneden gebracht worden.  

Vervolgens werd door verschillende ‘thematafels ’ (waarin OR, medewerkers, vakbonden en ‘jong 
NS’ vertegenwoordigd waren) gekeken naar de wensen van klanten en medewerkers om tot een 
toekomstbeeld van de organisatie te komen. Een stip op de horizon om naartoe te kunnen werken. 
“Heeft zo’n stip überhaupt wel zin? Hoe blijf je je  constant aanpassen aan de veranderende 
werkelijkheid? Hoe blijf je dynamisch genoeg?” vraagt een kritische toeschouwer.  Waarop Maarten 
ad rem antwoordt dat je zeker weten een stip nodig hebt. Een punt waar je constant tegen af kunt 
zetten af je aannames nog kloppen, dat dient als referentiekader dan wel kompas. Bij voorkeur kijk 
je daarbij een jaar of vijf/zes vooruit en durf je over de grenzen van je eigen bedrijf te kijken, “zoals 
we bij deze bijeenkomst bijvoorbeeld met zijn allen doen.”  

Hoe hij de toekomst van werk dan voor zich ziet? Maarten stipt een aantal punten aan; we zullen 
ons in de toekomst meer gaan identificeren met vaardigheden en talenten dan met functies, meer 
regie (moeten) gaan nemen over onze eigen loopbaan en meer gaan experimenteren met ons werk 
door wat meer buiten de lijntjes te gaan kleuren. “Kun je een voorbeeld noemen van een functie die 
binnen de NS die helemaal veranderd is?” vraagt een nieuwsgierige toeschouwer. “Bijvoorbeeld de 
functies die verantwoordelijk zijn voor reizigersinformatie, die zijn door technologische 
veranderingen behoorlijk geëvolueerd. En ja dan heb je een groep medewerkers die enthousiast 
mee gaat in die veranderingen, een groep medewerkers bij wie je er werk van moet maken en een 
groep mensen die al snel besluiten regie te nemen over hun eigen loopbaan en vertrekken. Al met al 
is het belangrijk om je personeel vroegtijdig mee te nemen in veranderingen zodat ze erop in 
kunnen spelen.” 

Voorbeelden van vragen en opmerkingen die dit vervolgens tijdens de tafelgesprekken opriep: 

- Innovaties en vernieuwingen in bestaande traditionele structuren integreren is een 
uitdaging, traditionele functies vervangen voor rollen is makkelijker in een klein bedrijf dan 
in grotere bedrijven, behoefte aan meer onderzoekscases omtrent flexibeler werken; 

- Factoren die de implementatie van flexibelere werksituaties mogelijk tegengaan: belangen 
die vakbonden vertegenwoordigen en bepaalde kwaliteits- en veiligheidsregelgeving die in 
een bureaucratisch systeem gecontroleerd kunnen worden; 

- Lineaire loopbaan is niet meer wat er echt gebeurt. De vraag is hoe organisaties daarop in 
kunnen spelen? Is job crafting een optie?; 

- Er is veel verandering en er komt nog meer verandering aan, maar meer dan dit weten we 
eigenlijk niet….behoefte aan meer informatie; 

- Het enige dat we wel weten is dat de verandering wendbaarheid en kennis vraagt; 
- En dat er een vervaging van grenzen van functies lijkt plaats te vinden; 



- Discussie gaat vooral over werknemer en werkgever, maar ook steeds meer flexibelere 
mensen op de arbeidsmarkt. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor deze mensen? 

 

Afsluiting 
“Vandaag hebben we het vooral gehad over digitalisering 
en leeftijd, maar globalisering en veranderende wet- en 
regelgeving zijn tevens belangrijke onderwerpen waar 
onze hub zich mee bezighoudt” sluit Maarten Goos de 
middag af. Tevens benadrukt hij dat er in het bredere 
debat telkens drie dingen terugkomen: vaardigheden, 

fatsoenlijk werk en inclusie. Hij blikt nog even kort terug op de vooruitgang die de hub de afgelopen 
twaalf maanden geboekt heeft. Maar dat er nog veel werk aan de winkel is voelt iedereen. Evenals 
dat bijeenkomsten als deze misschien wel meer vragen oproepen dan beantwoorden. Aan de 
wetenschappers om die antwoorden te gaan vinden. Bij voorkeur in een krap tijdsbestek aangezien 
het bedrijfsleven aangeeft snelle onderzoeksresultaten te waarderen boven langdurende 
onderzoeksprojecten. En dan het liefst ‘real-time’ onderzoek, met een praktische vertaalslag, design 
thinking. Kortom genoeg stof tot nadenken en voor verder onderzoek.  

Meer weten over de Future of Work hub? 
Wil je ook betrokken worden bij de Future of Work hub? neem dan contact op met Thomas Martens 
(t.a.m.martens@uu.nl). 
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