
Niet lonen verlagen maar op tijd investeren! 
 
Capgemini wil de lonen van oudere, ervaren werknemers met 10% verlagen. De redenering hiervoor 
is dat oudere werknemers te duur zijn geworden ten opzichte van hun productiviteit. In de huidige 
tijd van crisis en bezuinigingen lijkt het noodzakelijk voor bedrijven om lonen te verlagen, en 
Capgemini richt zich dan ook primair op de oudere, dure werknemer. Zoals verwacht verzetten de 
vakbonden zich hevig tegen deze loonsverlaging, komen zij op voor de oudere werknemer, en 
raadden zij werknemers aan om niet akkoord te gaan met de loonsverlaging. Hoewel de beslissing 
van Capgemini van bovenaf wordt genomen door de directie en daardoor waarschijnlijk zal leiden tot 
een conflictsituatie, wordt er wel een belangrijk punt aangestipt.  

Het is namelijk de afgelopen decennia normaal geworden dat loon stijgt naarmate men 
langer werkzaam is, en dat men langzaam maar gestaag groeit naar een salaris dat de top bereikt 
vlak voor de pensionering. Deze salarisgroei houdt echter geen rekening met de maatschappelijke 
veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Terwijl loopbanen langer worden, zijn 
carrières korter geworden. Tegenwoordig kan een jongere die de arbeidsmarkt betreedt zich 
opmaken voor een loopbaan van 50 jaar werken en pas rond de 70ste met pensioen gaan, terwijl de 
snelheid waarmee jongeren carrière maken vergroot is. Binnen 10-15 jaar groeien talentvolle 
jongeren naar hoge posities in organisaties met een bijpassende salarisgroei. Het is echter niet 
houdbaar om ervan uit te gaan dat deze salarisgroei zich tot het pensioen doorzet. Daarom is het 
belangrijk voor werknemers om in een eerder stadium van de loopbaan al te sparen voor tijden 
wanneer het salaris niet meer stijgt en zelfs daalt. Hoewel er veel verzet is tegen loonsverlagingen, is 
het zo dat oudere werknemers na hun vijftigste vaak aangeven minder zwaar werk uit te willen 
voeren, en meer maatschappelijk betekenisvol werk te doen, zoals werken in onderwijs of zorg. 
Daarbij is het onmogelijk om hetzelfde salaris te krijgen voor dit soort werk dat maatschappelijk van 
groot belang is, maar doorgaans minder betaald wordt dan in de commerciële sector, zoals de IT-
sector. Voor de toekomst is het dus ook aan werknemers om te sparen voor tijden waarin ze werk 
doen dat minder betaald wordt, maar het is ook de verplichting van organisaties om hieraan bij te 
dragen.  

De eenzijdige beslissing dat lonen verlaagd moeten worden omdat de productiviteit van 
oudere werknemers gedaald is, kan niet zomaar door organisaties genomen worden. Het is de 
organisatie zelf die vaak jarenlang niet investeert in de werknemers, waardoor de capaciteiten 
afnemen, en waardoor werknemers minder goed in staat zijn om eenvoudig een andere baan te 
kunnen vinden. Het is dus niet de leeftijd van werknemers die ertoe doet, maar de mate waarin 
werknemers jarenlang hetzelfde werk doen, waardoor er ervaringsconcentratie ontstaat. Ze zijn 
gespecialiseerd in een bepaalde taak, maar niet meer in staat om eenvoudig andere taken uit te 
voeren, omdat de organisatie in het kader van efficiëntie en standaardisatie werknemers meer en 
meer een afgebakend takenpakket heeft toebedeeld. Het is daarom ook aan organisaties om 
enerzijds vroeg in de loopbaan met de werknemer in gesprek te gaan over hoe de loopbaan ingericht 
wordt, en anderzijds ook vroeg te beginnen om werknemers breed op te leiden zodat zij in staat zijn 
om flexibeler te zijn in de taken die zij uitvoeren en wellicht flexibel genoeg zijn om een nieuwe baan 
te kunnen vinden. Een eenzijdig beslissen over het verlagen van lonen is in die situatie niet meer 
nodig, omdat zowel organisatie als werknemer eerder en beter voorbereid zijn op een langere, 
succesvolle loopbaan, waar eeuwige salarisgroei niet meer vanzelfsprekend is maar werknemers wel 
flexibeler en betekenisvoller aan het werk kunnen blijven. 
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