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Dewereld vandebankmedewerker zal
nietmeer ophoudenmet veranderen,
blijkt uit een rondgang langsdedrie
grootbankenABNAmro,Rabobank
en ING.Kantorenwordengrotendeels
vervangendoorhet digitale loket, te
benaderen via de smartphone. Een tradi-
tionele bureaucratie verdwijnt,methaar
hiërarchie en laaggeschoolde, adminis-
tratief uitvoerendebanen. Ervoor inde
plaats komt eenwerkcultuur van tribes,
zelfsturende teams, enklantgerichte
software engineers.

Is er nogplek voordebankmede-
werker vannu?Sommigenwerkenal
vele jarenbij debank, velenhechten
grotewaarde aan routine en zekerheid.
Hetmerendeel is niet opgegroeidmet
Twitter, Instagramendedeeleconomie.
Worden zij tijdig doorhunwerkgever
geïnformeerd, begeleid engestimuleerd
omdeambitieuzeomslagnaar eenSpo-
tify-achtige cultuurmee temaken?

Aanhet instrumentariumvan loop-
baanscans, inzetbaarheidsbudgetten en
carrièrecoaches zal het niet liggen. Elke
grootbankheeft haar ‘demonstratieda-
gen’, ‘digitaal informatieplein’ en vrije
dagen voor studie en cursussen. Tijd
engeld spelengeen rol als het gaat om
‘duurzame inzetbaarheid’: jong enoud
moet ‘aanhet roer vande eigen loop-
baan staan’.

Alle inzet ten spijt beklijft het thema
volgens critici teweinig. ‘De theorie is
eenvoudig, depraktijkweerbarstig’, zegt
AukjeNauta, alswetenschapper ophet
gebied van inzetbaarheid verbondenaan
deUvA, en lid vande raad van toezicht bij
INGBankNederland.

Vergrijzing is een probleem
voor grootbanken ING,
Rabobank en ABN Amro. En
die begint al bij veertig jaar

De informatiepleinen inde sector
worden volgenshaarmatig bezocht en
veelmensenbeginnenpas aan training
als ze gehoordhebbendat er voorhun
geen toekomst is bij debank. ‘Jemoet
een veilig klimaat creërenomhethier-
over tehebben, endat lukt niet overal.
Er is niet altijd eenopen, eerlijk gesprek
tussen leidinggevende enmedewerker’,
zegtNauta, die veel grote organisaties
adviseert.

Medewerker en leidinggevendebe-
stedenhet overgrote deel vande tijd aan
presteren inhet hier ennu. Zepraten
weinig over hoe je inde toekomst aanhet
werkblijft. ‘Definanciëlewereld is goed
in regels en systemenenheeft het beleid
oppapier goed voor elkaar,maarhoe je
dat vertaalt in gedragsverandering, vindt
men lastig.’

‘Er zijnheel veel programma’s,maar
zewordenniet geborgd.Men is opgrote
schaal in ontkenning’, zegt ErikMeijer,
voormalig districtsdirecteur bij ABN
Amro. ‘Het gaat vaakover vijftigplussers
maar voor veertigplussers is het pro-
bleem in feite al net zo groot. Ze zijn ge-
wenddat er goed voor zewordt gezorgd,
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ookveertigers leven
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Een ING-kantoor wordt
verbouwd voor ‘het nieuwe
werken’. FOTO: MARKHORN

vandewieg tot het graf. Ennuopeens
wordt gezegd: dit is dewinkel, kiesmaar
iets. Jemoet zeuitleggendat ze in een
wereld van schijnveiligheid leven, endat
gebeurt teweinig.’

De gemiddeldebankmanager blinkt
echterniet uit in empathisch vermogen.
Meijer: ‘Iedereen vindt inzetbaarheid
belangrijk, vervolgens gravenbeide
partijen zich in vanuit eigenbelang.
Managerswordenookniet beoordeeld
ophun ‘peoplemanagement’. Ik zie
het tegenovergestelde:menhoudt juist
krampachtiger vast aanprestaties, ende
vijftigplusser is dedupe.’

Hethelpt niet dat demanager indeze
situatie vaak een snel gepromoveerde
dertiger is. ‘Demedewerkerdenkt: ik
kan jouwvader zijn.’Meijer, zelf 57,
maakte indiewetenschapde stapnaar
zelfstandig adviseurschap, om indie rol
bankiers beter te begeleidennaar een
tweede loopbaan, veelal buitendebank.

Eenhardnekkigprobleem isdat bank-
werknemershun inzetbaarheidsbudget
jarenlangniet aanraken.Omdat zeniet
wetenwaaraan zehetmoetenuitgeven,
maar somsookuit angst een stempel

opgedrukt te krijgen: dat jeniet pres-
teert, ofweg zouwillen. ‘Die stigmatise-
ring zit hier endaar inde cultuur’, zegt
vakbondsbestuurderEmanuelGeurts
vanDeUnie. ‘Bovendien is er jarenlang
genoeg geld geweest omboventallige
mensenaf te kopenmet eengrote ont-
slagvergoeding.Datheeft organisaties
lui gemaakt.Wijmissennog steedsde
intrinsiekemotivatie ommensen van
werknaarwerk tehelpen.Het blijft een
soort afkoop.’

ABNAmrobevestigt dat veelwerkne-
mersde inzetbaarheidsbudgetten aan-
vankelijk langopspaarden.Het bedrag
dat per jaar kanwordenbesteed, is vorig
jaar verhoogd van€500naar €750omte
zorgendathet eerder zodenaandedijk
zet.Dat helpt, zegt directeur prestatie-
managementFrank vandenBrink.Met
namedewat ouderedoelgroep ismoei-
lijker inbeweging tebrengen, zegt hij.
‘De trend is zelfbediening via internet,
maarwehebbengemerkt dat deze cate-
gorie eengezichtnodigheeft, iemand
die zedewegwijst.’

Eendeel vandie afwachtendheid is
indehandgewerkt doorde vakbonden,
die inhet verledenaltijdhebbenaange-
stuurdopeen royaal sociaal plan, zegt
VandenBrink. ‘Daar zat een vrijblijvend-
heid indiewij nietwilden.’

Hetmobiliteitscentrumwordtnog
steeds vooral gebruikt doormensendie
al zijn aangezegd, inplaats vanmen-
sendiepro-actief op zoekgaan. ABN
probeert de aangezegde groepmeer in
beweging te krijgenmet €5000 extra
budget, onderde voorwaardedat dat
naarmobiliteit gaat.De stellingdat er
een stigma rust op veel dienstenherkent
VandenBrinkoverigens ‘totaal niet’.

INGheeft als les getrokkendathet
probleemniet budget is: dat is er vol-
doende.Welheeft debank inhaar cao
de afspraak gemaakt dat iedereeneen
planA,B enCmoethebben: functione-
ren inhuidige functie, elders binnende
bankenerbuiten.Nauta: ‘Hetmoet een
combinatie van verplichten en verleiden
zijn.Die verplichting is er, nu ishet de
kunst omook succesvol teworden indat
verleiden.’

De crux is dat dekwetsbaarste groep
geenhulp vraagt, endat demeeste
investeringen vloeiennaar eenkleine
mondige groepdiehet tochal goeddoet,
zegtCristel vandeVen, die ondermeer
Rabobanken INGadviseerdeover duur-
zame inzetbaarheid. ‘Ironisch genoeg
vragen juist jongerenhet vaakst omeen
ontwikkelafspraak,waarbij zenieuwe
vaardighedenaanleren enuit huncom-
fortzone treden.’

VandeVen verwijst ooknaar onder-
zoekwaaruit blijkt dat organisaties
gemiddelddehelftminderuitgevenaan
training van veertigplussers danaandie
van jongerewerknemers.Daarbovenop
komtnoghet probleemdatbankiers die
de sector verlaten er bijna altijdfinanci-
eel op achteruitgaan, geziende traditi-
oneel royale arbeidsvoorwaarden. Van
deVen: ‘Datwerkt extra verlammend.
Hun intrinsiekedrijfveer is bijna altijd
breder dangeld,maarhet iswel lastig op
te geven.’
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