
5

Van afbouwen naar activeren

Levensfasegericht personeelsbeleid
en de CAO’s primair en voortgezet
onderwijs

Uitgave : Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
In opdracht van CAO tafels primair en voortgezet onderwijs

Auteurs :
EIM
drs. J.H.J. Berger
drs. M.E. Winnubst

April 2007



2

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3

1.2 Onderzoeksvragen en leeswijzer 3

2 Motivatie om door te werken 5

2.1 Mogelijke factoren 5

2.2 Overzicht factoren 8

3 Adviezen over levensfasegericht
personeelsbeleid 11

3.1 Aanbevelingen ter vergroting van de arbeidsparticipatie 11

3.2 Waardering voor het leraarschap 12

3.3 Naar een duurzame inzet van alle leeftijden 13

3.4 Vergrijzing tegen wil en dank 16

3.5 Vluchten kan niet meer 16

3.6 Studiegroep Arbeidsmarktknelpunten 18

3.7 Vroegtijdig uittreden of door tot 65 in het onderwijs 18

3.8 Seniorenregelingen als onderdeel van leeftijds(fase)bewust

personeelsbeleid 19

3.9 Overzicht aanbevelingen 19

4 Analyse andere CAO’s 23

4.1 Leeftijd en levensfasegericht personeelsbeleid in CAO’s 24

4.2 CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 25

4.3 CAO Hoger Beroepsonderwijs 26

4.4 CAO Nederlandse Universiteiten 27

4.5 CAO Onderzoekinstellingen 28

4.6 CAO Gemeenten 29

4.7 CAO Bouwnijverheid 30

4.8 CAO Ziekenhuizen 31

4.9 Overzicht afspraken 32

5 Toepassing op de CAO’s PO en VO 37

5.1 Levensfasegericht personeelsbeleid in de CAO Primair Onderwijs 37

5.2 Levensfasegericht personeelsbeleid in de CAO Voortgezet Onderwijs 38

5.3 Bapo-regeling 39

5.4 Analyse en aanbevelingen 40



3

1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

In alle sectoren van de Nederlandse economie is de vergrijzing merkbaar.

De gemiddelde werknemer is steeds ouder, en binnen enkele jaren gaan

grote groepen mensen met pensioen. Om de spanning op de arbeidsmarkt

te verminderen, pogen werkgevers steeds vaker hun personeel zo lang mo-

gelijk tot de pensioenleeftijd te laten doorwerken. De regelingen voor ver-

vroegd uittreden zijn mede om die reden in diverse sectoren versoberd.

In het onderwijs is deze spanning op de arbeidsmarkt in verhevigde mate

aanwezig. Voor de publieke sector als geheel geldt dat de vergrijzing er

sterker is dan in de marktsector, en binnen de publieke sector hebben het

voortgezet onderwijs en de bve-sector het grootste aandeel ouderen (Stu-

diegroep arbeidsmarktknelpunten, 2006).

Het is daarom verstandig dat op sectorniveau wordt nagedacht over de mo-

gelijkheden om langer doorwerken te stimuleren, en meer in het algemeen

om de factor levensfase een plaats te geven in arbeidsmarkt- en perso-

neelsbeleid.

We zien dit op enkele plaatsen al gebeuren. In de BVE-sector worden bij-

voorbeeld onder de titel Ambrosia projecten uitgevoerd op het terrein van

leeftijds- en levensfasegericht personeelsbeleid1.

Naast dergelijke projecten (in dit geval ondersteund door subsidies vanuit

het arbeidsmarktfonds BVE) is ook de CAO een instrument om levensfase-

gericht personeelsbeleid te stimuleren. Aan de andere kant kan een CAO

juist een belemmering voor levensfasegericht personeelsbeleid vormen, bij-

voorbeeld door aantrekkelijke regelingen voor vervroegd pensioneren die

oudere werknemers ertoe aanzetten eerder te stoppen met werken.

Tegen deze achtergrond willen de CAO-tafels voor het primair en voortgezet

onderwijs (hierna afgekort tot po en vo) concreet inzicht verkrijgen in mo-

gelijke CAO-afspraken die levensfasegericht personeelsbeleid bevorderen of

juist belemmeren, en door een vergelijking met de huidige CAO een over-

zicht krijgen van de instrumenten die de CAO-partners ter beschikking staan

om levensfasegericht personeelsbeleid te stimuleren.

1.2 Onderzoeksvragen en leeswijzer

De hoofdvraag van dit onderzoek vloeit voort uit de wens van de CAO-

tafels: welke CAO-afspraken bevorderen levensfasegericht personeelsbeleid,

en welke belemmeren het?

Het gaat dan zowel om afspraken in de huidige CAO’s po en vo, als om mo-

gelijke afspraken voor toekomstige CAO’s. Om deze beide in kaart te bren-

gen hebben we vier onderzoeksvragen geformuleerd. Het vervolg van dit

1 We gebruiken verder in dit rapport alleen de term ‘levensfasegericht’ personeelsbeleid, ook
waar in oorspronkelijke documenten van ‘leeftijdsbewust’ of ‘levensfasebewust’ gesproken
wordt. Daarbij gaan we er dus vanuit dat het betekenisonderscheid tussen deze begrippen
niet wezenlijk is.
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rapport is ook zodanig opgebouwd, dat aan iedere onderzoeksvraag één

hoofdstuk is gewijd.

Wat zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de beslissing om

langer door te werken?

 (hoofdstuk 2)

Om CAO-afspraken zo effectief mogelijk te maken, is het van belang te we-

ten ‘aan welke knoppen je moet draaien’. In dit verband kunnen we gebruik

maken van onderzoek waarin de invloed van allerlei factoren op de ver-

wachte pensioenleeftijd is nagegaan.

Wat bevelen de belangrijkste adviesorganen CAO-partners aan om levensfa-

segericht personeelsbeleid te bevorderen (en belemmeringen weg te ne-

men)?

(hoofdstuk 3)

Relevante adviesorganen in dit verband zijn de Onderwijsraad, het Verbond

Sectorwerkgevers Overheid, de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en

de Stichting van de Arbeid. Hiernaast worden ook andere adviezen en on-

derzoeksrapporten betrokken.

Hoe is levensfasegericht personeelsbeleid geregeld in andere CAO’s, binnen

en buiten het onderwijs? (hoofdstuk 4)

Zoals gezegd worstelen ook andere sectoren, met name in het publieke do-

mein, met de vraagstukken van de vergrijzing, langer doorwerken en le-

vensfasegericht personeelsbeleid. Om hiervan te leren, worden de CAO’s

van andere sectoren (zowel publieke als private) gescreend op de manier

waarop levensfasegericht personeelsbeleid erin is verwerkt.

In hoeverre is levensfasegericht personeelsbeleid verwerkt in de huidige

CAO’s, waar is ruimte voor verbetering?

(hoofdstuk 5)

De conclusies uit hoofdstukken 3 en 4 worden vergeleken met de huidige

CAO’s po en vo. Dit leidt tot een overzicht van bepalingen in de huidige CAO

die levensfasegericht personeelsbeleid bevorderen, bepalingen die het be-

lemmeren, en punten die nu niet in de CAO zijn geregeld maar bevorderend

voor levensfasegericht personeelsbeleid zijn.
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2 Motivatie om door te werken

Werknemers kunnen verschillende motieven hebben om eerder te stoppen

met werken, of om juist langer door te gaan met werken. In dit hoofdstuk

zal beschreven worden wat belangrijke factoren zijn die van invloed hebben

op de beslissing om wel of niet langer door te werken; de belangrijkste bron

hiervoor is het onderzoek Active Aging bij Overheid en Onderwijs (Van Loo

e.a., 2006).

2.1 Mogelijke factoren

In een verdiepend onderzoek in het kader van de Monitor Arbeid, Zorg en

Levensloop in het onderwijs heeft bureau Astri onder meer analyses uitge-

voerd op bestanden van het Personeelsonderzoek Onderwijs, een vragen-

lijstonderzoek onder meer dan 11.000 mensen die in het onderwijs werken.

Een van de geanalyseerde items is de bereidheid van mensen om langer

door te werken als bepaalde faciliteiten worden geboden (hoger pensioen,

deeltijdmogelijkheden). De uitkomsten staan in de volgende tabel, gesplitst

naar leeftijdsgroepen.

Tabel 1 bereidheid om langer door te werken onder onderwijspersoneel indien

werkgever bepaalde faciliteiten biedt (naar leeftijd)

< 25

jaar

25-34

jaar

35-44

jaar

45-54

jaar

> 54

jaar

Totaal

wil sowieso stoppen of is al gestopt 32% 41% 47% 55% 55% 51%

ja, indien in deeltijd werken 29% 22% 25% 24% 19% 23%

ja, indien hogere prepensioenuitke-

ring

15% 13% 9% 8% 12% 10%

ja, indien extra pensioenopbouw 14% 11% 9% 7% 10% 9%

ja, indien periode betaald verlof op-

nemen

10% 13% 10% 7% 4% 8%

Bron: Bestand Personeelsonderzoek Onderwijs 2005 in De Zwart & Heijdel, 2006

Iets meer dan de helft van het personeel in het onderwijs blijkt ongevoelig

voor de vier beschreven prikkels om langer doorwerken te stimuleren. Van

de faciliteiten blijken deeltijdmogelijkheden het populairst; andere maatre-

gelen (extra geld bij later vertrek of betaald verlof in verschillende vormen)

zouden voor ongeveer een kwart van de 54+-ers een reden zijn langer door

te werken.

Ook in het kader van Active Aging is onderzoek gedaan naar faciliteiten die

mogelijk bijdragen aan het langer door willen werken. De werknemers zijn

verdeeld in twee categorieën, jong (<45 jaar) en oud (>45 jaar).

In de tabel staat de ‘top 5’ voor beide categorieën van faciliteiten waardoor

ze langer door zouden willen werken.
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Tabel 2 top 5 faciliteiten voor jonge en oude werknemers, waardoor zij mogelijk

langer door willen werken (tussen haakjes percentage dat zegt langer te

willen doorwerken als gevolg van die faciliteit)

Jong (<45 jr) Oud (>45 jr)

Flexibele werktijden (73%)

Mogelijkheden tot deeltijdwerk/deeltijdpensioen (72%)

Meer waardering voor mijn werk (71%)

Ingezet worden als deskundige of specialist (64%)

Extra seniorendagen (64%)

Extra seniorendagen (63%)

Minder werkdruk (62%)

Mogelijkheden tot deeltijdwerk/deeltijdpensioen (59%)

Flexibele werktijden (58%)

Ingezet worden als deskundige of specialist (56%)

Bron: Van Loo, De Grip & Montziaan, 2006

Zoals uit de tabel blijkt is er wel een verschil in ‘ranking’ tussen de wensen

van jonge en oude werknemers maar staan veel faciliteiten wel in beide

lijstjes. Flexibele werktijden, de mogelijkheden voor deeltijdwerk/ deeltijd-

pensioen en extra seniorendagen (ook een vorm van deeltijdpensioen) heb-

ben in dit lijstje de grootste invloed op het langer willen doorwerken. Daar-

naast zijn ook faciliteiten die de nadruk leggen op de bereikte competenties

(ingezet worden als deskundige, waardering voor het werk) populair. Items

die de top 5 niet gehaald hebben zijn o.a. ‘mogelijkheden voor thuiswer-

ken’, ‘taken krijgen waarbij ik collega’s opleid’, ‘meer eigen verantwoorde-

lijkheden’, ‘aanvullende opleidingen’ en ‘meer duidelijkheid over wat van mij

verwacht wordt’.

In lijn met de eerste tabel zien we ook bij de oudere groep een relatief lage

gevoeligheid voor faciliteiten om langer door te werken. Een deel heeft al

besloten wanneer hij/zij stopt met werken, en faciliteiten hebben dan vrij-

wel geen invloed meer. Voor de ‘beïnvloedbaren’ zijn enerzijds deeltijdmo-

gelijkheden en anderzijds waardering voor het werk in de vorm van een

deskundigenrol belangrijke overwegingen.

Het ‘Active Aging’ onderzoek (Van Loo, De Grip & Montziaan, 2006) geeft

ook inzicht in vier andere groepen factoren die invloed hebben op het langer

door willen werken:

− HRM beleid van de organisatie;

− kenmerken van de baan;

− kenmerken van de werknemers;

− de employability van de werknemers.

Onderstaand figuur geeft schematisch weer welke factoren invloed hebben

op het wel of niet langer doorwerken. De + of de – geeft aan of het desbe-

treffende aspect respectievelijk een positieve of een negatieve invloed heeft

op het langer door willen werken.
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Figuur 1 Vier groepen factoren die de verwachte pensioenleeftijd beïnvloeden

Langer doorwerken

HRM-beleid
- faciliteren van vertrek van personeel dat moeite 

heeft met het werk (+)
- het alleen communiceren van het beleid rond 

langer blijven doorwerken ( -)
- prestatiebeloning ( -)

Beleid gericht op oudere werknemers
- negatieve opvattingen m.b.t. ouderen (-)

HRM-beleid organisatie

Werkomgeving en veranderingen
- een goede werkomgeving en dynamiek in het 

werk (+)
- een goede sfeer met collega ’s (+)

Werkbelasting
- een minder goede gezondheid ( -)

Kenmerken baan

Leeftijd
- hogere leeftijd (-)

Thuissituatie
- vrouwen met kinderen ( -)

Inkomensvoorziening
- meer pensioenjaren ( -)
- aanvullende inkomensvoorzieningen ( -)

Functie en loopbaan
- minder mobiliteit (-)

Kenmerken werknemers

Loopbaanontwikkeling
- initiatief voor eigen loopbaanontwikkeling (+)

Opleidingen en opleidingsbereidheid
- grotere opleidingsbereidheid (+)
- leervermogen (+)
- verwachting dat er opleidingen gevolgd gaan 

worden (+)

Employability

Bron: Van Loo, De Grip & Montziaan, 2006 (aangepast)

De factoren in de figuur zijn soms samengesteld uit concretere factoren,

bijvoorbeeld: de opvatting dat ouderen ‘vooral dure werknemers zijn’ en

‘niet goed met ICT kunnen omgaan’ zijn geclusterd tot ‘negatieve opvattin-

gen m.b.t. ouderen’.

Het meest interessant in dit verband zijn de factoren HRM-beleid, employa-

bility en ‘kenmerken baan’.  Bij nadere beschouwing blijkt dat veel van wat

onder deze drie factoren valt tot ‘HRM in brede zin’ gerekend kan worden.

Het gaat dan om een goede werkomgeving, voldoende aandacht voor ont-

wikkeling, employability en mobiliteit, en het voorkómen van stereotypen en

een negatieve cultuur ten aanzien van oudere werknemers.

Deze factoren bij elkaar kunnen de potentiële ‘negatieve kenmerken van de

werknemer’ (hoge leeftijd, goede pensioenopbouw) pareren, en er zo voor

zorgen dat een werknemer langer doorwerkt. Het HRM-beleid moet dan dus

wel gericht zijn op het blijven onderhouden van de competenties van de

medewerker, dus meer gericht op activeren van alle medewerkers dan op

het afbouwen van de carrière na een bepaalde leeftijd (vandaar de titel van

dit rapport).
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In een onderzoek van Astri naar de motivatie van onderwijsmedewerkers

om vroegtijdig uit te treden (Zwart & Heijdel, 2006) zijn een aantal push-

en pullfactoren naar voren gekomen die invloed hebben op de pensioenleef-

tijd. Zo gaan werknemers vervroegd met pensioen door (push-factoren):

− een hoge arbeidsbelasting;

− een vermindering van de individuele arbeidscapaciteit;

− een toenemende generatiekloof met leerlingen en ouders.

Daarnaast zijn er ook stimulansen die het vervroegd pensioen aantrekkelijk

maken (pull-factoren). Zo is er een behoefte van de werknemer om meer

(vrije) tijd te willen steken in andere bezigheden. Daarmee samen hangt de

situatie van de partner, die mogelijk al gestopt is met werken (of dit ook

van plan is).

Astri maakt verder onderscheid tussen vrijwillig en gedwongen langer door-

werken. Wanneer een werknemer beslist om vrijwillig door te werken dan

komt dit veelal voort uit de voldoening die de werknemer haalt uit het werk.

Wanneer een werknemer zich gedwongen voelt om door te werken komt dit

veelal voort uit de financiële noodzaak van werken. Financiële noodzaak

wordt ook als belangrijkste factor genoemd die van invloed is op de keuze

om wel of niet eerder met pensioen te gaan. Verder speelt de gezondheid

van de werknemer een (kleinere) rol.

2.2 Overzicht factoren

Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste groepen factoren

die invloed hebben op de beslissing om langer door te werken of juist eer-

der te stoppen. De factoren zijn verdeeld over de volgende groepen:

− persoonlijke factoren;

− werkomgeving;

− HRM/arbeidsvoorwaarden.

Persoonl i jke factoren

− een partner die met pensioen is (of in de nabije toekomst gaat) leidt tot

een eerder pensioen

− een slechte gezondheid leidt tot een eerder pensioen

− initiatiefrijke werknemers gaan langer door met werken

− een lange tijd in dezelfde functie leidt tot eerder pensioen

De eerste twee factoren zijn het minst beïnvloedbaar door CAO’s en de or-

ganisatie. De andere twee bieden iets meer aanknopingspunten: het initia-

tiefrijke in medewerkers kan gestimuleerd worden (in de gehele loopbaan),

en mobiliteitsbeleid kan een (te) lange tijd in dezelfde functie voorkómen.

Werkomgeving

− negatieve stereotypen over ouderen (bij collega’s / leidinggevenden)

zorgt voor vervroegd pensioen

− een positieve waardering voor het werk houdt een werknemer langer in

dienst

− een gezellige en collegiale werkomgeving stimuleert langer werken

− duidelijkheid van taken en bevoegdheden zorgt ervoor dat werknemers

langer in dienst blijven

− een (generatie)kloof met ouders en leerlingen zorgt voor vervroegd pen-

sioen
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− het inzetten in de rol van deskundige/specialist verhoogt de pensioen-

leeftijd

Deze meer ‘zachte’ factoren hangen samen met het welbevinden in het

werk. Als ouderen gewaardeerd worden en ten volle meetellen (bij mana-

gement, collega’s, en ook leerlingen en ouders) zijn zij gemotiveerder om

langer aan het werk te blijven.

HRM/arbeidsvoorwaarden

− flexibele werktijden en mogelijkheden voor deeltijdwerk verhogen de

verwachte pensioenleeftijd

− deeltijdpensioen zorgt voor werknemers die langer willen doorwerken,

maar te veel pensioenopbouw door de jaren heen verlaagt de pensioen-

leeftijd

− prestatiebeloning verlaagt de pensioenleeftijd

− mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en scholing voor diegene die

dit willen verhogen de pensioenleeftijd

− het inzetten van de deskundigheid verhoogt de pensioenleeftijd

Het eerste punt in dit rijtje heeft van alle beïnvloedbare factoren het groot-

ste effect op het langer willen doorwerken, blijkt uit de onderzoeken van

Astri en ROA/ABP.

Het vierde en vijfde punt horen typisch bij beleid op het gebied van employ-

ability en mobiliteit.

Opvallend is het derde punt: prestatiebeloning verlaagt de pensioenleeftijd.

Helaas geeft het rapport Active Aging geen nadere toelichting bij deze rela-

tie. Het zou kunnen dat prestatiebeloning als zodanig een negatieve bij-

smaak heeft voor (oudere) werknemers.
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3 Adviezen over levensfasegericht personeels-
beleid

Naast de factoren die empirisch blijken samen te hangen met langer door-

werken, bekijken we ook de factoren die verschillende (advies)-organen

aanbevelen als bevorderend voor levensfasegericht personeelsbeleid. Eerst

beschrijft dit hoofdstuk per (advies)orgaan welke relevante aanbevelingen

het heeft gedaan in dit kader. Daarna worden alle aanbevelingen in een

handzaam overzicht gepresenteerd.

3.1 Aanbevelingen ter vergroting van de arbeidsparticipatie

De aanbevelingen in het rapport Aanbevelingen ter vergroting van de ar-

beidsparticipatie van ouder worden werknemers, etnische minderheden en

jeugdige werklozen (SvdA, 2006) zijn voor een belangrijk deel gericht op

een leeftijds- of generatiebewust personeelsbeleid.

1. Cijfers over leeftijdsopbouw verzamelen

De eerste aanbeveling van de SvdA is dat de leeftijdsopbouw van desbe-

treffende sector in kaart gebracht moet worden. Concreet gaat het om het

aantal werknemers (gesplitst naar leeftijdscategorie), de opleidingsdeelna-

me, de externe mobiliteit en de redenen waarom werknemers ervoor kiezen

om vervroegd te stoppen met werk. Cijfers moeten op systematische wijze

verzameld worden.

2. Deeltijdpensioenen voor alle branches

Deeltijdpensioen kan er voor zorgen dat de uitval van werknemers daalt en

vult een mogelijk gat op in de overgang tussen werk en pensioen. De SvdA

erkent dat de deeltijdpensioenregeling al bestaat in een aantal pensioenre-

gelingen, maar pleit ervoor het deeltijdpensioen voor alle branches beschik-

baar te maken.

Ook ná 65 jaar, als de AOW ingaat, moet deeltijdpensioen (en dus deeltijd-

werk) mogelijk worden volgens de SvdA.

3. Ontziemaatregelen: niet discrimineren

Ontziemaatregelen stellen werknemers, vanaf een bepaalde leeftijd, in staat

om mogelijk korter te gaan werken, meer verlofdagen tot hun beschikking

te hebben of geen overwerk meer hoeven te verrichten. Deze afspraken

kunnen in conflict zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

bij arbeid (WGBL). De aanbeveling van de SvdA is ontziemaatregelen dus-

danig om te vormen dat deze niet discrimineren en deze maatregelen

eventueel onderbrengen in een CAO. Hierbinnen dient wel de ruimte te blij-

ven voor maatwerk.

4. Levensloopregeling kan worden benut

De levensloopregeling biedt werknemers de mogelijkheid om individuele

keuzes te maken aangaande hun persoonlijke loopbaan, en past daarom uit-

stekend in een personeelsbeleid voor álle levensfasen. In dit kader kunnen

wel CAO-afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat
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de verlofopname niet ten koste van de continuïteit van werkzaamheden

gaat.

5. Maak werken na pensioengerechtigde leeftijd mogelijk

Er moeten er volgens de SvdA geen belemmeringen zijn voor het aangaan

van een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer na

de vastgestelde pensioendatum, als beide partijen dit wensen.

Daarnaast doet de SvdA enkele aanbevelingen op het gebied van perso-

neelsbeleid:

6. Voer functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken zijn bij uitstek geschikt om te bezien in hoeverre

de doelen en verwachtingen van de medewerker en de organisatie syn-

chroon lopen. Ook kunnen hier afspraken over scholing gemaakt worden.

7. Benut en bevorder mogelijkheden voor interne én externe mobiliteit

In het kader van employability speelt interne en externe mobiliteit een rol:

medewerkers van alle leeftijden moeten regelmatig van taak wisselen en

nieuwe uitdagingen aangaan. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen

als tijdelijke uitwisseling van arbeidskrachten en regelmatige functieveran-

dering van de werknemer.

8. Train leidinggevenden

Begeleiding van (oudere) werknemers is bij uitstek een taak van de direct

leidinggevenden. Een essentieel onderdeel van het personeelsbeleid is daar-

om het goed toerusten van leidinggevenden voor deze taak.

9. Bevorder scholingsdeelname van werknemers van alle leeftijden

Scholing van werknemers van alle leeftijden is belangrijk als het gaat om

een levensfasegericht personeelsbeleid. Eventueel kan in CAO-afspraken

aandacht besteed worden aan laagopgeleide (oudere) werknemers in dit ka-

der. De SvdA beveelt met name aan om de O&O-fondsen hiervoor te be-

nutten.

De SvdA benadrukt verder dat een integrale benadering bevorderd moet

worden wanneer het gaat om:

− preventiebeleid;

− arbeidsomstandighedenbeleid;

− verzuimbeleid;

− reïntegratiebeleid;

− inkomensbeleid.

CAO-afspraken kunnen hierbij een ondersteunende taak vervullen in het af-

stemmen van de verschillende onderwerpen binnen deze keten.

3.2 Waardering voor het leraarschap

Het advies Waardering voor het leraarschap(Onderwijsraad, 2006) bevat de

resultaten van een onderzoek naar gevolgen van de vergrijzing en de daar-

mee samenhangende pensioneringsgolf, uitgevoerd in opdracht van de

Tweede Kamer. De Onderwijsraad heeft een drietal concrete aanbevelingen
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gedaan aan de verschillende CAO-partijen aangaande de door hun beschre-

ven structurele en conjuncturele problemen in het po, vo en bve.

1. Meer variatie in het beloningssysteem

Ten eerste dient er meer variatie mogelijk te zijn in het beloningssysteem.

Bij de invulling van het beloningssysteem dient ruimte te zijn voor regionale

verschillen, verschillen tussen vakken en mogelijke (tijdelijke) tekorten.

2. Verbreed de Bapo-regeling

Ten tweede dient de bestaande Bapo-regeling1 verbreed te worden. De re-

geling zou namelijk ook toepasbaar moeten worden op andere leeftijdsgroe-

pen, zodat zij ook profijt kunnen hebben van deze regeling.

3. Bevorder doorgroeimogelijkheden (herbeoordeling functiewaarderings-

systemen)

Ten derde dient er een beoordeling te komen van de nieuwe functiewaarde-

ringssystemen, waarbij er gekeken wordt naar de (huidige) doorgroeimoge-

lijkheden van een werknemer in een leraarsfunctie. Als deze op dit gebied

gebrekkig zijn, dan moet dit meegenomen worden bij de CAO-

onderhandelingen.

3.3 Naar een duurzame inzet van alle leeftijden

Het LBL, Expertisecentrum leeftijd en maatschappij heeft in 2003 een aantal

aanbevelingen aan de sociale partners geformuleerd in het rapport ‘Naar

een duurzame inzet van alle leeftijden’ (Lokhorst, 2003), in opdracht van de

Taskforce Ouderen en Arbeid. Belangrijk hierbij is volgens het LBL het sti-

muleren van een activerend leeftijdbeleid, het vitaal houden van de mede-

werker gedurende diens hele carrière. Het LBL ziet hierin een duidelijke rol

weggelegd voor de sociale partners, en doet concrete aanbevelingen die

hierna op een rij zijn gezet.

1. Zet vergrijzing, ontgroening en activerend leeftijdbeleid op de agenda

van de branche.

2. Ontwikkel instrumenten voor activerend leeftijdbeleid en zorg ervoor dat

die instrumenten ook beschikbaar komen voor bedrijven in de branche.

3. Maak afspraken over leeftijd(bewust) beleid in de CAO.

Deze eerste drie aanbevelingen roepen sociale partners vooral op om het

onderwerp concreet op de agenda te zetten.

In het kader van employabilitybeleid worden een aantal concrete aanbeve-

lingen gedaan aan CAO-onderhandelaars:

4. Leg in de CAO een recht op (functiegerichte) scholing en een verplichting

tot functiegerichte scholing vast.

Het LBL beveelt aan dat voor bepaalde scholing een verplichting bestaat

(omdat momenteel in CAO’s scholing vooral als recht is geformuleerd), om-

1 Bapo (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) geeft een werknemer van 52 jaar of ouder
de mogelijkheid om (extra) verlof op te nemen tegen gunstige voorwaarden.
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dat het onderhoud en de ontwikkeling van de competenties cruciaal is om

blijvend inzetbaar te zijn.

5. Leg in de CAO de verplichting vast tot het voeren van functioneringsge-

sprekken en/of een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

In het omschrijven van de reden waarom dit belangrijk is grijpt het LBL te-

rug op wat de SvdA daarover zegt: in een functioneringsgesprek kunnen

ambities en wensen van de werknemer en de doelen van de organisatie op

één lijn gebracht worden. In een POP kan aandacht besteed worden aan de

specifieke wensen die passen bij de verschillende leeftijdscategorieën.

6. Leg in de CAO periodieke gesprekken over de loopbaan vast.

Dit kan gecombineerd worden met functioneringsgesprekken; bijvoorbeeld

de bepaling dat met alle medewerkers die langer dan 5 jaar dezelfde functie

hebben ook aandacht is voor de loopbaan en de ontwikkeling daarvan. Ook

kan een recht op een periodiek gesprek bij een loopbaanadviescentrum

worden vastgelegd.

7. Leg voor oudere medewerkers in de CAO een senioren-loopbaanplan vast.

Dit plan is een POP, speciaal gericht op de laatste jaren van de loopbaan

van een bepaalde medewerker. Onderwerpen die aan bod kunnen komen in

zo’n senioren-loopbaanplan:

− wensen en verwachtingen t.a.v. de pensionering

− resterende duur en omvang van de loopbaan

− aanpassing van functie en taken

− scholing gericht op blijvende inzetbaarheid

− voorbereiding op pensioen

8. Leg extra aandacht voor medewerkers in zware beroepen vast in de CAO.

Het gaat hier met name om fysiek belastende beroepen, waar een aantal

risico’s zich opstapelen: zij zijn vaak lager geschoold, en hebben op latere

leeftijd een groter risico op gezondheidsklachten.

9. Leg extra aandacht in de CAO vast voor ongeschoolden en werknemers

met verouderde competenties/kwalificaties.

In het kader van employability is het belangrijk om competenties van alle

medewerkers up-to-date te houden.

Op het gebied van arbo- en gezondheidsbeleid doet LBL de volgende aanbe-

velingen:

10. Stimuleer het gebruik van de Work Ability Index (WAI) in het periodiek

arbeidsgezondheidkundig onderzoek.

De basis van de WAI is een (individuele) vragenlijst voor werknemers,

waarbij onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op het werk-

vermogen en de gezondheid van de betreffende werknemer. Deze informatie

kan vervolgens gebruikt worden in het Periodiek Arbeidsgezondheidkundig

Onderzoek (PAGO).

11. Stimuleer preventief gezondheidsbeleid door afspraken in CAO-verband.

12. Licht functies door op ‘leeftijdsbestendigheid’ in het kader van arbo.

De levensloopregeling en CAO à la carte bieden werknemers zelf de ruimte

om keuzes te maken aangaande hun loopbaan en CAO-voorwaarden. Bij de

(keuze) mogelijkheden binnen dit thema dienen de opties divers te zijn om

in te kunnen spelen op de verschillende leeftijdscategorieën. Het LBL advi-

seert:

13. Maak in de CAO afspraken over de levensloopregeling.
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Het gaat dan vooral om de uitvoering en praktische aspecten. Het LBL ziet

de levensloopregeling als een goed instrument om de ‘druk van de ketel te

halen’ bij dreigende overbelasting (studie-/zorgverlof).

14. Gebruik de huidige financiële ruimte voor de financiering van prepensi-

oenregelingen als basis voor de levensloopregeling.

Dit komt neer op een flexibeler maken van prepensioenregelingen, zodat

deze ‘verlof-ruimte’ voor medewerkers in alle levensfasen beschikbaar

komt.

15. Introduceer waar nodig à la carte afspraken in de CAO.

Medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen tijd en geld te ‘ruilen’ en ook

op die manier te kunnen sparen in het kader van de levensloopregeling.

Het pensioen- en 65-plusbeleid dient volgens LBL flexibeler ingezet te wor-

den. Door flexibele afspraken te maken over mogelijkheden omtrent het

prepensioen en deelpensioen kan er beter gebruik gemaakt worden van de

werkpotentie van de oudere werknemer. De koppeling van de leeftijd (65

jaar) en de ingang van het pensioen aan het automatisch beëindigen van de

arbeidsovereenkomst is hierbij een belemmering. Een ander aandachtsveld

voor de CAO-afspraken zijn de arbeidsvoorwaarden van 65-plussers.

Concrete aanbevelingen in dit kader:

16. Flexibiliseer prepensioenregelingen en overgangsregelingen van VUT

naar prepensioen en maak overdracht van overgangsrechten mogelijk.

17. Onderzoek flexibilisering ingangsdatum ouderdomspensioen en einde

dienstverband.

18. Maak in CAO’s heldere afspraken over arbeidsvoorwaarden van 65-

plussers.

Gelijke behandeling en gelijke kansen van alle werknemers zijn belangrijk.

Ongelijke kansen kunnen de duurzame inzetbaarheid van een bepaalde

groep werknemers namelijk belemmeren. Bij het maken van CAO-afspraken

is gelijke behandeling van alle werknemers, ook naar leeftijd, van groot be-

lang. De afspraken mogen immers niet in strijd zijn met artikel 1 van de

Grondwet, en met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Het LBL

beveelt concreet aan:

19. Beoordeel CAO-afspraken op mogelijke strijdigheid met wetgeving op

het gebied van gelijke behandeling en breng deze waar nodig in overeen-

stemming.

20. Introduceer een algemeen anti-discriminatieartikel en werk dit uit in een

protocol of gedragscode als bijlage bij de CAO.

21. Zorg voor voorlichting naar bedrijven en werknemers over gelijke be-

handelingswetgeving, o.a. op het gebied van leeftijd en arbeid.

22. Stimuleer aandacht voor gelijke behandeling, in het bijzonder naar leef-

tijd, in cursussen voor Ondernemingsraden en WOR-bestuurders.

23. Stimuleer via de CAO dat ondernemingen een zorgvuldig, niet-

discriminerend, wervings- en selectiebeleid vaststellen en uitvoeren.

24. Beoordeel leeftijds- en anciënniteitsbepalingen op hun verenigbaarheid

met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

Het LBL geeft in het kader van deze laatste aanbeveling enkele bouwstenen

die gebruikt kunnen worden voor een aanpassing van leeftijdbepalingen in

CAO’s. Met name het leeftijd- of diensttijdgebonden verlof vindt het LBL du-

bieus: het komt soms neer op het ‘belonen van leeftijd’ zonder dat direct

sprake is van gezondheidsklachten of andere redenen voor extra verlof, en
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belemmert bovendien de externe mobiliteit. Daarom geeft het LBL de over-

weging mee om leeftijdsgebonden extra verlof (zoals Bapo) te vervangen

door verlofaanspraken voor alle leeftijden.

3.4 Vergrijzing tegen wil en dank

Regioplan heeft een pilotonderzoek uitgevoerd naar de implementatie van

levensfasegericht personeelsbeleid in onder andere de onderwijssector, be-

schreven in het rapport Vergrijzing tegen wil en dank (Meijer & Mevissen,

2005). Uit dit onderzoek blijkt dat levensfasegericht personeelsbeleid in de

onderwijssector voornamelijk bestaat uit het uitvoeren van CAO-afspraken.

Dit toont aan dat CAO-afspraken een grote invloed kunnen hebben op de

inhoud en uitvoering van levensfasegericht personeelsbeleid in de onder-

wijssector. In individuele gevallen worden daarnaast wel maatregelen ge-

troffen, maar er is op dat terrein verder weinig beleid.

Het rapport behandelt een drietal ‘goede praktijkvoorbeelden’ in het kader

van levensfasegericht personeelsbeleid, die ook gebruikt kunnen worden

door de CAO-partners om levensfasegericht personeelsbeleid te bevorderen.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste elementen van deze drie

praktijkvoorbeelden samengevoegd.

Tabel 3 samenvatting praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld Onderwerp(en) Opbrengst

Het Persoonlijk Uittre-

dingsplan (PUP)

− oudere werknemers zekerheid

geven over hun inzet in de

laatste fase van hun loopbaan

− Medewerkers voelen min-

der werkdruk en geven

zelf aan beter gemoti-

veerd te blijven

− Laag verzuimpercentage

Keuzemogelijkheden in

werkzaamheden

− Bij het denken en bepalen van

de formatie worden de leraren

actief betrokken

− Leraren kunnen eigen wensen

en ideeën inbrengen bij de for-

matie, en krijgen persoonlijk

terugkoppeling of die kunnen

worden gehonoreerd

− Gemotiveerde en loyale

leraren die plezier in het

werk hebben

− Een schooljaar en inde-

ling waarin iedereen

achter staat

− Laag verzuimpercentage

Een filosofie, meer dan

een maatregel

− Mensgerichte stijl van leiding-

geven, met open communicatie

bevordert de samenwerking

− Gebruik maken van stagiaires

ter ondersteuning van oudere

werknemers

− Leraren die aan het

schoolbelang denken en

loyaal zijn

− Gemotiveerde leerkrach-

ten die plezier in het

werk hebben

Bron: Meijer & Mevissen, 2005

3.5 Vluchten kan niet meer

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft onder de titel

Vluchten kan niet meer een advies geschreven over levensfasegericht per-
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soneelsbeleid bij de overheid en onderwijs (ROP, 2005). De aanbevelingen

zijn gericht op de sociale partners.

De ROP geeft voorafgaand aan de aanbevelingen een viertal uitgangspun-

ten, die van belang zijn bij het maken van CAO-afspraken:

− de publieke werkgever moet aantrekkelijk zijn;

− de werknemer moet goed en gezond kunnen werken;

− differentiatie moet mogelijk zijn bij de afspraken;

− er moet rekening gehouden worden met de verantwoordelijkheid van de

publieke werkgever in verband met de sociale zekerheid en reïntegratie.

Ter invulling van het levensfasegericht personeelsbeleid hanteert de ROP

een model waarin vijf V’s centraal staan: verkennen, vitaliseren, verlichten,

vertrekken en voorlichten.

Bij verkennen staat het in kaart brengen van de huidige situatie centraal.

De ROP beveelt aan: inventariseer wat er op dit moment in de sector aan

levensfasegericht personeelsbeleid bestaat en zet dit af tegen de behoeftes

bij personeel en management en de verwachte ontwikkelingen.

Vitaliserende maatregelen zijn gericht op het actief behouden van de werk-

nemers door ervoor te zorgen dat zij het werk als plezierig en zinvol erva-

ren. Bestaande maatregelen hierbij zijn scholing, training, loopbaanbegelei-

ding, mobiliteitsprogramma’s, functioneringsgesprekken en gesprekken in

het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Om dit te bevorde-

ren moeten extra mogelijkheden gecreëerd worden in het kader van om- en

bijscholing. Zo kunnen er CAO-afspraken gemaakt worden over de aan-

spraakmogelijkheden op scholing. Ook functieroulatie kan hierbij een be-

langrijke rol vervullen volgens de ROP. Verder dient het loopbaanbeleid ge-

richt te zijn op de employability van de werknemer.

De aanbeveling luidt: investeer in mobiliteit, opleiding en training, en pre-

ventie van uitval.

Het verlichten van de taakbelasting kan door het aanpassen van de werk-

duur of functie-inhoud. De ROP beveelt niet een bepaalde aanpak aan, maar

doet suggesties op dit terrein. Deeltijdpensioen is een mogelijkheid, en in

dit kader wordt de Bapo-regeling en de levensloopregeling genoemd. Maar

ook fulltime werkenden kunnen verlichting van taken krijgen door een aan-

passing van hun takenpakket.

Maatregelen gericht op het vertrek van werknemers zijn bedoeld als vitali-

seren en verlichten niet meer effectief zijn. Het huidige levensfasegericht

personeelsbeleid binnen de overheid en het onderwijs wordt door de ROP

aangeduid als teveel uittreedbeleid. Het ROP vindt dat het uitgangspunt

moet zijn dat werknemers vrijwillig meewerken aan een wijziging van func-

tie of werkplek. Hierbij kunnen bijzondere maatregelen worden genomen

zoals een mobiliteitsuitkering (extra geld voor de medewerker zelf óf voor

het mobiliteitsbureau, als iemand binnen een bepaalde tijd een andere baan

vindt).

De voorlichting van de werknemers en werkgevers over levensfasegericht

personeelsbeleid is belangrijk. Het beleid dient helder en duidelijk te zijn



18

voor iedereen en er moet gewerkt worden aan het bestrijden van vooroor-

delen ten aanzien van de oudere werknemer.

Prof. Sprengers (Universiteit Leiden, Albeda Leerstoel) heeft in oktober

2006 een rapport gepubliceerd onder de titel Active aging: van beleid naar

praktijk1. Daarin heeft hij getoetst of in CAO-afspraken  van de Rijksover-

heid en het Primair Onderwijs het V-model van het ROP gebruikt wordt.

3.6 Studiegroep Arbeidsmarktknelpunten

De Studiegroep Arbeidsmarktknelpunten (2006) geeft in ‘Dynamiek in de

arbeidsmarktproblematiek’ een aantal aanbevelingen op het gebied van le-

vensfasegericht personeelsbeleid. De aanbevelingen in dit document zijn

voornamelijk gericht op HRM-beleid in het algemeen. Een klein deel gaat

specifiek in op levensfasegericht personeelsbeleid.

Levensfasegericht personeelsbeleid wordt in dit onderzoek geplaatst in een

kader van bevorderen van doorstroom en positieve uitstroom op CAO-

niveau. Als eerste verwijst de studiegroep naar het advies van de Raad voor

het Overheidspersoneelsbeleid (zie eerder in dit hoofdstuk). Verder gaat de

werkgroep summier in op verdere aanbevelingen ten behoeve van levensfa-

segericht personeelsbeleid. De aanbevelingen die de studiegroep doet zijn:

− de verdere ontwikkeling van de levensloopregeling;

− de publicatie van ‘best practices’;

− functiedifferentiatie;

− het maken van intersectorale afspraken om de doorstroom te stimuleren

van groepen met vergelijkbare competenties en ervaringen.

3.7 Vroegtijdig uittreden of door tot 65 in het onderwijs

Het onderzoek Vroegtijdig uittreden of door tot 65 in het onderwijs (Zwart &

Heijdel, 2006; zie ook hoofdstuk 2) geeft mogelijke maatregelen om le-

vensfasegericht personeelsbeleid te stimuleren, onderverdeeld in vier cate-

gorieën. De tabel vat de aanbevelingen samen.

Tabel 4 Mogelijke maatregelen levensfasegericht personeelsbeleid

Onderwerp Mogelijke maatregelen

arbeidsvoorwaarden een verbetering van het salaris, behoud en verruiming van het

Bapo-verlof, werken in deeltijd en flexibel verlof

arbeidstaken en –inhoud switch in arbeidstaken, bijvoorbeeld van onderwijstaken naar

voorbereidende en begeleidende taken, verlichting van pri-

maire onderwijstaken, vrijstelling activiteiten buiten lesgeven

en meer volgens eigen visie kunnen werken

arbeidsomstandigheden het hebben van een vaste werkplek/lokaal en aanpassing van

het rooster

1 Sprengers, 2006. De literatuurlijst bevat een link naar dit rapport.
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Onderwerp Mogelijke maatregelen

arbeidsverhoudingen verbetering van de werksfeer en meer aandacht voor de posi-

tie van de oudere werknemer in het personeelsbeleid

Bron: Zwart & Heijdel, 2006

3.8 Seniorenregelingen als onderdeel van leef-
tijds(fase)bewust personeelsbeleid

Ongelijke behandeling op basis van leeftijd dient voorkomen te worden, zo

wordt door een aantal adviesorganen onderstreept. De instelling die zich

bezig houdt met toezicht op gelijke behandeling en klachten behandeld in

dit kader is de Commissie Gelijke Behandeling. Recentelijk heeft de Com-

missie Gelijke Behandeling een advies geschreven over ‘Seniorenregelingen

als onderdeel van leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid’ (CGB, 2006).

Om ervoor te zorgen dat CAO-afspraken niet in strijd zijn (en worden) met

wettelijke bepalingen dienen de huidige CAO-afspraken beoordeeld te wor-

den aan de hand van de WGBL. Ditzelfde geld uiteraard ook voor de toe-

komstige afspraken. Hierbij is het belangrijk dat er niet overbodig veel ver-

schillen komen tussen de arbeidsvoorwaarden van jonge en oude werkne-

mers. Een aparte regeling kan bijvoorbeeld overbodig zijn als deze ook past

bij het onderwerp arbobeleid.

Voor het maken van CAO-afspraken dienen de sociale partners te werken

met duidelijke doelstellingen wanneer er sprake is van leeftijdsonderscheid.

Wanneer er onderscheid naar leeftijd gemaakt wordt dient er sprake te zijn

van ‘objectieve rechtvaardiging’. Bij de toetsing van CAO-afspraken gaat het

om de legitimiteit van het doel achter het leeftijdsonderscheid. Verder moet

het doel en de invulling op elkaar aansluiten. CAO-afspraken die onder-

scheid maken naar leeftijd dienen dus legitiem, passend en noodzakelijk te

zijn.

3.9 Overzicht aanbevelingen

Het onderstaande overzicht heeft de aanbevelingen van de verschillende or-

ganisaties gegroepeerd rond zes thema’s:

1 Het onderwerp op de agenda / voorlichting

Dit is een randvoorwaarde voor levensfasegericht personeelsbeleid; zowel

op sectorniveau als binnen instellingen, bij management en personeel, moet

door goede informatievoorziening het onderwerp op de agenda komen.

2 Niet discrimineren

Ook dit is een randvoorwaarde. Immers, bepaling in een CAO mogen een-

voudigweg niet strijdig zijn met wetgeving; in dit geval is dat met name de

Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid.

3 Deeltijdpensioen, ouderenregelingen, levensloopregeling

Dit zijn sectorale voorzieningen die op globaal niveau levensfasegericht per-

soneelsbeleid een impuls kunnen geven; de meeste adviesorganen pleiten

voor meer flexibiliteit op dit gebied en het heroverwegen van ‘automatis-

men’ zoals extra vrije dagen vanaf een bepaalde leeftijd.

4 Werken na pensioenleeftijd
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Ook hier klinkt de roep om meer flexibiliteit; als werkgever en werknemer

dit wensen, moet doorwerken na het bereiken van de pensioenleeftijd mo-

gelijk worden.

5 Arbo- en gezondheidsbeleid

In het kader van ouderenbeleid wordt extra aandacht gevraagd voor ge-

zondheidsrisico’s. De aanbevelingen gaan vooral over fysiek zware beroe-

pen, maar ook kan gedacht worden aan psychisch belastende beroepen.

6 HRM: employability, mobiliteit, taakbeleid

Van alle genoemde thema’s komt HRM verreweg het vaakst voor in de ad-

viezen. De focus van veel adviezen is het verbeteren of ‘leeftijdbewust ma-

ken’ van verschillende aspecten van HRM. Employability (en scholing als in-

strument daartoe), mobiliteit en taakbeleid (functiedifferentiatie) krijgen

daarbij een accent.

Bij iedere aanbeveling wordt aangegeven welke organisatie haar heeft ge-

formuleerd. De afkortingen staan voor:

SvdA Stichting van de Arbeid

OR Onderwijsraad

LBL LBL, Expertisecentrum Leeftijd en Maatschappij

RP Regioplan

ROP Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

SAK Studiegroep Arbeidsmarktknelpunten

CGB Commissie Gelijke Behandeling

1 Het onderwerp levensfasegericht personeelsbele id op de

agenda / voorlichting

Zet vergrijzing, ontgroening en activerend leeftijdbeleid op de

agenda van de branche.

LBL

Maak afspraken over levensfasegericht personeelsbeleid in de

CAO.

LBL

Breng de leeftijdsopbouw van de sector in kaart. SvdA

Inventariseer wat er aan levensfasegericht personeelsbeleid is en

zet dit af tegen de behoeftes bij personeel en management, en de

verwachte ontwikkelingen.

ROP

Publiceer best practices op het gebied van levensfasegericht per-

soneelsbeleid.

SAK

2 Geen str i jdigheid met de wet ( leeft ijdsdiscriminat ie)

Onderzoek of huidige (CAO-)afspraken in strijd zijn met de WGBL

of de AWGB en zorg dat de komende afspraken dit niet zijn.

SvdA,

LBL

Bestrijd vooroordelen en negatieve stereotypen over oudere

werknemers.

ROP

Als onderscheid naar leeftijd voorkomt in de CAO moet daarvoor

een objectieve rechtvaardiging bestaan.

CGB
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een objectieve rechtvaardiging bestaan.

3 Deelt i jdpensioen, ouderenregel ingen, levensloopregeling

Zorg voor een goede afbouw van de carrière door keuzemogelijk-

heden te introduceren op het gebied van prepensioen en deeltijd-

pensioen.

SvdA,

LBL

Zorg voor mogelijkheden voor (vrijwillig) deeltijdpensioen. SvdA

Benut de levensloopregeling door rekening te houden met de ver-

schillende leeftijdscategorieën. Maak in de CAO afspraken over de

uitvoering.

SvdA,

LBL,

SAK

Gebruik de financiering van prepensioen voor de levenslooprege-

ling.

LBL

Introduceer waar nodig á la carte maatregelen in de CAO (ten be-

hoeve van de levensloopregeling).

LBL

Flexibiliseer prepensioenregelingen en overgangsregelingen van

VUT naar prepensioen en maak overdracht van overgangsrechten

mogelijk.

LBL

Wees terughoudend met generieke ontzie-maatregelen, discrimi-

neer daarbij niet.

SvdA,

LBL

Verbreed de Bapo-regeling tot verlofaanspraken voor alle leef-

tijdscategorieën.

OR

4 Werken na pensioenleeft i jd

Maak werken na de pensioengerechtigde leeftijd mogelijk. SvdA

Onderzoek flexilibilisering van de ingangsdatum ouderdomspensi-

oen en einde dienstverband.

LBL

Maak in CAO’s heldere afspraken over arbeidsvoorwaarden 65-

plussers.

LBL

5 Arbo- en gezondheidsbeleid

Introduceer de Work Ability Index (WAI). LBL

Licht functies in het kader van arbo door op leeftijdbestendigheid. LBL

Stimuleer preventief gezondheidsbeleid in de CAO. LBL

Extra aandacht voor medewerkers in zware beroepen. LBL
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Zorg voor een vaste werkplek/lokaal en aanpassing van het roos-

ter voor oudere werknemers.

Astri

6 HRM: employabi l ity,  mobi l i te i t , taakbeleid

Ontwikkel instrumenten voor activerend leeftijdbeleid en maak

deze beschikbaar voor de branche.

LBL

Voer functioneringsgesprekken (al dan niet inclusief POP). SvdA,

LBL

Leg in de CAO periodieke loopbaangesprekken vast (bijvoorbeeld

als onderdeel van functioneringsgesprekken).

LBL

Voor oudere medewerkers een specifiek senioren-loopbaanplan /

Persoonlijk Uittredingsplan.

LBL,

RP

Benut en bevorder mogelijkheden voor in- en externe mobiliteit. SvdA

Train leidinggevenden in begeleiden van werknemers. SvdA

Bevorder scholingsdeelname van alle werknemers. SvdA

Leg in de CAO een recht op scholing, en een plicht tot functiege-

richte scholing vast.

LBL

Geef in de CAO extra aandacht aan ongeschoolden en werknemers

met verouderde competenties/kwalificaties.

LBL

Om mobiliteit te bevorderen kunnen afspraken gemaakt worden

over (regionale / intersectorale) uitwisselingsprojecten.

SAK

Bevorder mobiliteit door functieroulatie en functiedifferentiatie. SvdA,

ROP,

SAK,

Astri

Betrek op schoolniveau leraren bij de taakverdeling. RP

Bevorder doorgroeimogelijkheden (herbeoordeling functiewaarde-

ringssystemen)

OR
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4 Analyse andere CAO’s

Hoe is levensfasegericht personeelsbeleid vastgelegd in verschillende

CAO’s? Deze vraag staat centraal in het dit hoofdstuk. Iedere branche heeft

zijn eigen prognoses over de vergrijzing (en ontgroening) en iedere branche

heeft zijn eigen CAO-afspraken die hierop inspelen. Sommige CAO’s behan-

delen het onderwerp zeer intensief en andere CAO’s bevatten bijna geen in-

houdelijke afspraken over levensfasegericht personeelsbeleid.

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk geeft een algemene schets over hoe

levensfasegericht personeelsbeleid in CAO’s is verwerkt, met name rond het

criterium van leeftijdonderscheid, aan de hand van kwantitatieve studies

van het Ministerie van SZW.

In de paragrafen 4.2 t/m 4.8 worden de CAO’s van de volgende branches in

detail geanalyseerd op het onderwerp levensfasegericht personeelsbeleid:

− Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

− Hoger Beroepsonderwijs;

− Universiteiten;

− Onderzoeksinstellingen;

− Gemeenten;

− Ziekenhuizen;

− Bouwnijverheid.

De keuze van deze sectoren ligt voor een deel voor de hand: voor primair

en voortgezet onderwijs is het van belang zich te oriënteren op wat elders

in het onderwijs gebeurt. Daarom zijn alle overige onderwijssectoren mee-

genomen in de analyse. De keuze voor gemeenten, ziekenhuizen en de

bouwnijverheid is gebaseerd op een onderzoek dat EIM in de BVE-sector

heeft uitgevoerd in het kader van de monitor Ambrosia1. Hieruit bleek dat in

deze sectoren voorbeelden te vinden zijn van levensfasegericht personeels-

beleid die ook voor het onderwijs interessant zijn.

Van ieder CAO is zowel de tekst als het onderhandelaars- of principeakkoord

geanalyseerd. Daarbij zijn uiteraard alle specifieke verwijzingen naar leef-

tijd meegenomen. Enkele meer algemene aspecten van HRM zoals functio-

neringsgesprekken, scholings- en mobiliteitsbeleid zijn niet meegenomen in

de analyses. Deze aspecten zijn wel van wezenlijk belang zijn ook voor le-

vensfasegericht personeelsbeleid (wat blijkt uit de adviezen die in het vori-

ge hoofdstuk zijn besproken), maar worden in de onderzochte CAO’s nau-

welijks in het kader van levensfasegericht personeelsbeleid geplaatst.

De laatste paragraaf geeft een beknopt overzicht van alle CAO-afspraken op

het gebied van levensfasegericht personeelsbeleid in de besproken secto-

ren.

1 J.H.J. Berger & A. te Peele, Leeftijdsbewust personeelsbeleid in vier sectoren; verkennend
onderzoek in het kader van de Monitor Ambrosia, Zoetermeer: EIM, juli 2006.
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4.1 Leeftijd en levensfasegericht personeelsbeleid in CAO’s

Het leeft i jdscri terium in CAO’s

In ‘Onderscheid naar leeftijd in CAO’s’ (Schrama, Klaassen & Junger-Van

Hoorn, 2005) is onderzoek gedaan naar leeftijdsonderscheid in CAO’s. Dit

onderzoek staat in het kader van de Wet gelijke behandeling op grond van

leeftijd bij arbeid (WGBL) en laat zien hoeveel (en welke) CAO-afspraken er

zijn die een vorm van leeftijdsonderscheid bevatten. De resultaten van dit

onderzoek zijn uitgedrukt in percentages. Tabel 5 geeft inzicht in een deel

van de resultaten van dit onderzoek.

Tabel 5 percentage van CAO’s dat bij het betreffende onderwerp onderscheid

maakt naar leeftijd

Onderwerpen met een leeftijdscriterium Percentage CAO’s

Algemeen

Discriminatie 12%

Gelijke kansen 12%

Aanvang van de arbeidsverhouding

Aangaan van de arbeidsverhouding 2%

Werving en selectie 5%

Voorkeursbeleid 5%

Werkervaringsplaats 9%

Tijdens de arbeidsverhouding

Salarisschalen 94%

Scholing en vorming 54%

Loopbaanoriëntatie 20%

Veiligheid en gezondheid 16%

Verlof 93%

Vrijstellingen van arbeid ten aanzien van bijzonder diensten 75%

Toeslagen 43%

Verhuisverplichting 2%

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Functioneel leeftijdsontslag 1%

Opzegtermijn 38%

Anders 12%

(Vervroegde) Uittreding

VUT 49%

Flexibele pensionering 83%

Verplichte pensioenleeftijd lager dan 65 jaar 10%

Werknemer kan na verplichte pensionering nog doorwerken 20%
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Bron: Schrama, Klaassen en Junger-van Hoorn, 2005

We zien dat vrijwel overal salarisschalen leeftijdsonderscheid bevatten (in

de vorm van jeugdschalen tot 23 jaar), en dat flexibele pensionering en

verlof wijd verspreide vormen van leeftijdonderscheid in CAO’s zijn. Ook

‘ontzie-maatregelen’, in de vorm van vrijstelling ten aanzien van ‘bijzondere

diensten’ op basis van leeftijd, komen in driekwart van de CAO’s voor.

Levensfasegericht personeelsbele id als onderdeel  van HRM in de

CAO’s

In de najaarsrapportage van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaar-

denwetgeving (2006) zijn 123 CAO’s geanalyseerd. Daaruit bleek onder

meer dat van de 96 CAO’s waarin scholingsafspraken zijn gemaakt in 38 de

scholingsafspraken expliciet geplaatst worden in de context van levensfase-

gericht personeelsbeleid. Dat is in lijn met de bovenstaande tabel (54% van

de CAO’s maakt op het gebied van scholing en vorming leeftijdsonder-

scheid).

Een ander aspect waarbij een link met levensfasegericht personeelsbeleid

wordt gelegd is employability. In de najaarsrapportage wordt gemeld dat

van de 123 CAO’s er 65 (53%) zijn die afspraken bevatten over specifieke

doelgroepen en employability. Van deze 65 CAO’s zijn er 42 waarin op dit

punt onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. In de meeste gevallen gaat

het hier expliciet om onderscheid in het kader van levensfasegericht perso-

neelsbeleid.

4.2 CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Een onderwerp tijdens de CAO-onderhandelingen was levensfasegericht per-

soneelsbeleid. In het akkoord worden er twee aspecten genoemd die mee-

genomen moeten worden in het inrichten van levensfasegericht personeels-

beleid, namelijk dat:

1. oudere werknemers op een verantwoorde manier kunnen blijven deel-

nemen aan het arbeidsproces;

2. er geïnvesteerd wordt in het jongere personeel.

Ook is er afgesproken dat de flex-Bapo komt te vervallen (per 1-1-2006) en

dat er meer keuzemogelijkheden moeten zijn voor de medewerkers. In de

looptijd van de CAO (2005-2007) wordt er tussen de verschillende partijen

verder gesproken over de mogelijkheden over een samenhangend levensfa-

segericht personeelsbeleid. Het resultaat van deze besprekingen zal ge-

bruikt worden tijdens de volgende CAO-onderhandelingen. Onderwerpen die

hierbij aan bod zullen komen zijn de professionalisering van de medewer-

ker, de Bapo-regeling, de flex-Bapo, keuzemogelijkheden binnen de ar-

beidsvoorwaarden, en demotie & pensioenconsequenties.

Studiefaciliteiten en levensfasegericht personeelsbeleid worden in de CAO

aan elkaar gekoppeld. Werkgevers dienen (extra) aandacht te besteden aan

het stimuleren van werknemers, zodat zij zelfstandig zullen gaan werken

aan hun opleiding en ontwikkeling. Verder hebben werknemers recht op

scholing. Hierbij wordt expliciet gemeld dat scholing in het kader van het

loopbaanperspectief alleen betrekking mag hebben op het loopbaanperspec-

tief binnen de instelling. De werknemer kan ook verplicht worden tot scho-
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ling, indien de werkgever dit noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de

desbetreffende functie.

Wanneer een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (65 jaar),

dan hebben de werkgever en de werknemer de ruimte om zelfstandig af-

spraken te maken over het wel of niet beëindigen van de arbeidsovereen-

komst.

Werknemers van 55 jaar en ouder, met een door hen aan te tonen arbeids-

tijd van 40 jaar:

− hebben recht op het werken op één locatie;

− hebben recht op vrijstelling van avondwerk;

− mogen pas na overleg belast worden met taken die de desbetreffende

persoon niet heeft uitgevoerd de afgelopen 2 jaar;

− hebben recht op taakverlichting (middels taakdifferentiatie en taakroula-

tie);

− hebben recht op scholing gericht op de voorbereiding op de postactieve

periode.

Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) van 60 jaar en ouder heeft de

mogelijkheid om de dagelijkse werktijd in te korten met een half uur.

In de CAO is ook een spaarverlof vastgelegd. In het kader van het spaar-

verlof kan een werknemer:

− tijdsparen zonder dat de jaartaak verandert, maar met een vermindering

van de werktijdfactor, of:

− tijdsparen door de jaartaak uit te breiden, maar met een gelijkblijvende

werktijdfactor.

Wanneer de uren worden opgenomen als seniorenverlof, mag het verlof ge-

bruikt worden naast de bapo-uren.

4.3 CAO Hoger Beroepsonderwijs

Tijdens de CAO-onderhandelingen is het onderwerp levensfasegericht per-

soneelsbeleid behandeld. In dit kader is afgesproken dat er in de komende

periode (2006-2007) meer gesproken zal worden over dit onderwerp en dat

de uitkomsten hiervan meegenomen zullen worden bij de komende CAO-

onderhandelingen. Hierbij gaat het onder andere om het garanderen van

rechten van werknemers die onder een bestaande ouderenregeling (SOP, zie

hieronder) vallen, en de loonruimte die wordt vrijgemaakt voor deze rege-

ling. Er dient er een samenhangend levensfasegericht personeelsbeleid te

komen dat werknemers stimuleert om in zichzelf te investeren.

In de huidige CAO zijn er een aantal ouderenregelingen opgenomen. Zo mag

de werkgever van een werknemer van 50 jaar of ouder:

− maar een maximum van twee dagdelen avondwerk opdragen (bij een

werkweek van 40 uur)

− de werknemer, wanneer deze al 40 uur per week werkt, niet extra inzet-

ten.

Ook mag een werknemer van 50 jaar of ouder zijn of haar werkdag inkor-

ten. Voor werknemers tussen de 50 en 60 jaar mag dit met een half uur en

voor werknemers van 60 jaar en ouder mag dit met 1 uur.
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Daarnaast is er de Seniorenregeling Onderwijspersoneel (SOP) en deze

geeft werknemers van 55 jaar en ouder de mogelijkheid om zijn of haar

werktijd te verminderen met 10%, waarbij het salaris verlaagd wordt met

4%. Voor werknemers van 57 jaar is het mogelijk om de werktijd te ver-

minderen met 20%, waarbij het salaris verlaagd wordt met 9%. Werkne-

mers die gebruik maken van de SOP, kunnen geen gebruik maken van de

hiervoor genoemde ouderenregelingen.

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wanneer de werknemer de pensi-

oengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar werkgever en werknemer heb-

ben de mogelijkheid om zelfstandig andere afspraken te maken.

Een werknemer van 55 jaar of ouder kan een lager betaalde functie aan-

vaarden met het behoud van de (oude) pensioenopbouw.

Alle werknemers hebben ook toegang tot het ‘keuzemenu arbeidsvoorwaar-

den’. Met deze regeling kunnen werknemers een deel van hun salaris of een

(eenmalige) uitkering gebruiken voor o.a. een sabbattical, studieverlof, de

levensloopregeling en verlenging van ouderschapsverlof.

4.4 CAO Nederlandse Universiteiten

In het akkoord wordt niet direct gesproken over het onderwerp levensfase-

gericht personeelsbeleid. De CAO daarentegen benoemt het wel. In het ka-

der van levensfasegericht personeelsbeleid is namelijk een verhoging van

het aantal vakantiedagen vastgesteld. Zo zijn er, naar verhouding, extra

vakantiedagen beschikbaar voor jongere en oudere werknemers1.

Verder bevat de CAO een 60+regeling, welke werknemers van 60 jaar en

ouder in staat stelt om een half uur minder te werken (uitgaande van een

werkdag van 8 uur). Het recht op deze regeling komt te vervallen wanneer

de werknemer gebruik maakt van de seniorenregeling, die later wordt be-

schreven in deze paragraaf.

Een werknemer van 55 jaar of ouder heeft de mogelijkheid om een nieuwe

arbeidsovereenkomst aan te gaan met de werkgever met een lager salaris,

waarbij de pensioenopbouw gebaseerd blijft op het oude salaris.

Indien een werknemer bij de aanvang van zijn nieuwe functie deze niet

volledig kan vervullen, kan hij in een aanloopschaal geplaatst worden.

De afgelopen jaren heeft de CAO Nederlandse Universiteiten verschillende

seniorenregelingen gehad (in chronologische volgorde: Seniorenregeling

Universitaire Medewerkers, Leeftijdsbewust Kwaliteitsbeleid, Algemene Se-

niorenregeling 1998, Seniorenregeling 2004). Op het moment is de Senio-

renregeling 2006 van kracht. Deze regeling is gericht op taakverlichting

waarbij de mogelijkheid beschreven staat van een 3 of 4-daagse werkweek

voor werknemers van 59 jaar en ouder. Met een 4-daagse werkweek be-

houdt de werknemer het voltijdse dienstverband en volledige salaris, maar

1 Voor werknemers van 18,19,20 jaar is deze verhoging respectievelijk 3,2 en 1. Voor werk-
nemers van 30 t/m 39 jaar is de verhoging 1 dag, waarna per 5 jaar er 1 dag bij komt. Het
maximum van 6 dagen is dan bereikt wanneer de werknemer 60 jaar is.
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moet wel afstand doen van aanspraken op seniorendagen en het vakantie-

verlof wordt verminderd. Bij een 3-daagse werkweek daalt het inkomen met

10% en de hieraan gerelateerde uitkeringen worden vastgesteld op 90%

van het ‘oude’ inkomen. Verder wordt het dienstverband van de werknemer

met een 3-daagse werkweek beëindigd na (een maximum van) één jaar.

In de CAO wordt ook het onderwerp loopbaanvorming behandeld. Zo is er

afgesproken dat het sociaal beleid van de verschillende instellingen zich

moet richten op het bevorderen van ontplooiingsmogelijkheden en loop-

baanperspectief. Hierbij moet de universiteit aandacht besteden aan de blij-

vende inzetbaarheid en mobiliteit (intern en extern) van de werknemer.

Daarnaast moet de werkgever ook een loopbaanbeleid vaststellen.

In het kader van loopbaanadvies moet de werkgever:

− een medewerker met een dienstverband voor bepaalde tijd van twee jaar

of meer de gelegenheid worden geboden om bij een professionele organi-

satie een loopbaanadvies in te winnen;

− een medewerker met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd, mini-

maal één maal per vijf jaar de mogelijkheid geboden worden om met een

deskundige een loopbaanadviesgesprek te voeren.

Voor beide afspraken moet de werkgever de kosten betalen.

Het thema scholings- en ontwikkelingsafspraken komt ook naar voren in de

preambule van de CAO. Zo is er afgesproken om voor 31 december 2006 in

kaart te brengen met hoeveel werknemers er scholingsafspraken zijn ge-

maakt, de aard van de afspraken, de kosten van de scholing en de effecti-

viteit van de scholing.

De CAO bevat ook afspraken die in het kader staan van een keuzemodel,

waarbij bepaalde bronnen ingezet kunnen worden voor bepaalde doelen.

Bronnen zijn verlofdagen en salaris en mogelijke doelen zijn:

− extra dagen;

− extra werkgeversbijdrage voor kinderopvang of buitenschoolse opvang;

− fiscale vrijstellingsmogelijkheden;

− extra inkomen;

− extra opbouw pensioenmogelijkheden;

− flexibele werkduur;

− vakbondscontributie.

4.5 CAO Onderzoekinstellingen

In het akkoord wordt levensfasegericht personeelsbeleid niet genoemd. Ook

in de CAO wordt levensfasegericht personeelsbeleid niet expliciet genoemd,

maar er zijn wel een aantal afspraken die in dit kader geplaatst kunnen

worden.

Zo kunnen alle werknemers gebruik maken van de regeling ArbeidsVoor-

waarden Op Maat (AVOM). Met deze regeling kunnen werknemers vakantie-

uren, verlofuren of bruto-salaris omzetten in geld, een verhoging van de

onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer, een fietsprivé project, kin-

deropvang, vakantieverlofuren, of een vermindering van de eigen bijdrage

studiekosten.
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Onder de noemer ‘arbeidsduur’ hoeven werknemers van 55 jaar en ouder

(in principe) geen avondwerk te verrichten. Verder kunnen werknemers van

60 jaar en ouder hun werkdag (van 8 uur) inkorten met een half uur.

Werknemers vanaf 45 jaar hebben daarnaast recht op extra uren verlof. Een

werknemer van 45 jaar krijgt 24 uur extra verlof en elke 5 jaar stijgt dit

met 8 uur. Het maximum wordt bereikt op 60-jarige leeftijd met 48 extra

uren.

De huidige Seniorenregeling Onderzoeksinstellingen (SROI) geeft werkne-

mers tussen de 57 en 65 jaar een totaal van 416 seniorendagen (naar rato).

Deze dagen kunnen gebruikt worden om de werktijd in te korten en dit ge-

beurt in stappen van 5% met een maximum van 40%. Op een seniorendag

krijgt de werknemer 90% van het loon doorbetaald. Werknemers die al ge-

bruik maken van de SOP-regeling kunnen geen gebruik maken van de SROI.

In het kader van loopbaanvorming moeten de werkgever en de werknemer

minstens één keer per vijf jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen.

Daarnaast heeft de werknemer ook één keer in de vijf jaar recht op een

professioneel loopbaanadvies.

4.6 CAO Gemeenten

Uit het akkoord blijkt dat levensfasegericht personeelsbeleid is behandeld

tijdens de CAO-onderhandelingen. Bij de totstandkoming van het levensfa-

segericht personeelsbeleid adviseren partijen onderstaande onderwerpen

aan de orde te laten komen:

− mogelijkheden tot functieroulatie;

− investeren in inzetbaarheid en motivatie van personeel;

− mogelijkheden om privé en werk te combineren;

− doorgroeimogelijkheden;

− mogelijkheden voor een stapje terug of opzij op latere leeftijd;

− wijziging van de taken;

− opleiding en de koppeling aan POP-gesprekken;

− EVC-procedure;

− inventarisatie van verwachte in- en uitstroom van medewerkers op de

korte en middellange termijn, in relatie tot ontwikkelingen in de eigen

gemeentelijke organisatie en op de relevante arbeidsmarkt.

Verder moeten gemeenten uiterlijk 1 januari 2008 beleid ontwikkeld hebben

dat gericht is op de duurzame inzet van werknemers.

De arbeidsvoorwaardenregeling voor de gemeenten is vastgelegd in de CAR-

UWO, en deze bestaat uit twee delen. Ten eerste is er de Collectieve Ar-

beidsvoorwaardenregeling (CAR). De CAR-afspraken zijn bindend voor alle

gemeenten. Ten tweede is er de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). De UWO

gaat in meer detail in op de CAR-afspraken. Dit deel is niet algemeen bin-

dend voor alle gemeenten en een gemeente heeft dus de keus om de UWO

na te leven of zelf inhoud te geven aan de CAR. Voor dit onderzoek is dus

niet de CAO geanalyseerd, maar de CAR-UWO (bijgewerkt tot en met 1 juli

2006).
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De volgende afspraken op het gebied van levensfasegericht personeelsbe-

leid zijn gemaakt:

Werknemers kunnen na hun 65e jaar doorwerken. Hierbij is er de keuze uit

het doorwerken onder de al lopende arbeidsovereenkomst, maar de werk-

nemer kan ook verder werken onder een nieuwe arbeidsovereenkomst. In

het laatste geval hoeft de werknemer geen pensioenpremie meer te betalen,

en heeft deze recht op een AOW-uitkering en het ouderdomspensioen van

het ABP.

Een werknemer heeft de mogelijkheid om 72 vakantie-uren per jaar te ko-

pen en 14,4 vakantie-uren te verkopen. Naast deze (landelijke) regeling

kunnen gemeenten lokaal zelf mogelijkheden bieden ten aanzien van de uit-

breiding van het ‘cafetariamodel’.

Een werknemer die functioneel leeftijdsontslag (FLO) heeft gekregen heeft

tot zijn 65e recht op een FLO-uitkering.

De werkgever kan een ambtenaar van 55 jaar of ouder in het kader van se-

niorenbeleid een andere functie aanbieden waaraan een lagere salarisschaal

is gebonden. De werknemer heeft de keuze om hier wel of niet op in te

gaan en de teruggang in salaris heeft geen gevolgen voor de pensioenop-

bouw van de ambtenaar, mits het aantal vastgelegde werkuren gehand-

haafd blijft.

4.7 CAO Bouwnijverheid

In de CAO en het akkoord van de Bouwnijverheid wordt onderscheid ge-

maakt tussen bouwplaatswerknemers en UTA-werknemers1. Dit onderscheid

uit zich niet in alle afspraken, maar wanneer er verschillen zijn dan zal dit

aangegeven worden. In het akkoord is vastgelegd dat er een levensloopre-

geling moet komen die ‘zo collectief mogelijk vormgegeven’ is. Dit is uitge-

werkt in het zogenaamde ‘tijdspaarfonds’ en moet na een werkperiode van

40 jaar voorzien in de mogelijkheid van vervroegd pensioen met een uitke-

ring van 70% van het middelloon. Verder is er in het akkoord vastgesteld

dat werknemers bepaalde ‘bronnen’ via het ‘tijdspaarfonds’ kunnen aan-

wenden voor specifieke ‘doelen’ (een à-la-carte-systeem).

In de CAO zijn geen afspraken gemaakt die direct in het kader van levens-

fasegericht personeelsbeleid worden geplaatst. Wel wordt gesproken over

seniorendagen. Seniorendagen, vakantiedagen, roostervrije dagen, scho-

lingsdagen en verlofdagen kunnen door een werknemer van 55 jaar of ouder

gebruikt worden om tot een 4-daagse werkweek te komen. Het eventueel

resterende aantal benodigde dagen kunnen gekocht worden.

Voor een UTA-werknemer geldt dat wanneer hij of zij meer dan 25 vakan-

tiedagen heeft gespaard, de extra dagen (boven de 25) ingezet mogen wor-

den als seniorendag(en).

1 UTA-werknemer: Uitvoerend Technisch en Administratief personeel
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In de CAO is vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt wan-

neer de UTA-werknemer 65 jaar is, maar werkgever en werknemer hebben

de mogelijkheid om zelfstandig andere afspraken te maken.

Verder hebben jeugdige werknemers (onder de 18 jaar) extra bescherming

ten aanzien van mogelijk gevaarlijk werksituaties. Deze jeugdige werkne-

mers mogen ook geen overwerk verrichten en krijgen extra loon wanneer zij

in een ploegendienst werken. Verder is er een inloopschaal voor bouw-

plaatsmedewerkers jonger dan 22 die geen ervaring in de bouw hebben.

In de CAO is ook vastgelegd dat er op 28 locaties een Adviescentrum Loop-

baanbeleid ingericht zal worden. Werknemers kunnen bij deze centra te-

recht voor onafhankelijk advies over (andere) functies binnen en buiten het

bedrijf of bedrijfstak. Verder hebben werknemers hier één keer in de vijf

jaar recht op een assessment en een individueel opleidingsplan. Daarnaast

hebben bouwplaatswerknemers aanvullende rechten wanneer het gaat om

een scholingstraject dat hieruit volgt. Dit traject wordt gefinancierd uit col-

lectieve middelen en een eigen bijdrage.

4.8 CAO Ziekenhuizen

In het akkoord wordt gemeld dat er verschillende CAO-bepalingen zijn die in

het kader staan van levensfasegericht personeelsbeleid. Het doel hiervan is

“dat werknemers in goede gezondheid hun werk kunnen uitoefenen”. Het

beleid is hierbij sterk gericht op taakverlichting van oudere werknemers

(55+), door extra verlof en vrijstelling van bepaalde diensten (overwerk,

onregelmatige en bijzondere diensten).

Tijdens de looptijd van de huidige CAO (2006-2008) worden de afspraken

getoetst aan de WGBL. Ook wordt het onderwerp als dusdanig verder on-

derzocht om op de komende CAO-onderhandelingen verdere afspraken te

kunnen maken over dit onderwerp.

De CAO legt bij de werkgever de verantwoordelijkheid neer om, in overleg

met de ondernemingsraad, regelingen te maken in het kader van levensfa-

segericht personeelsbeleid. Hierbij wordt als voorbeeld gegeven dat er re-

gelingen kunnen komen over het verlichten van de werkbelasting van ou-

dere werknemers en de mogelijkheid van doorstroom naar andere functies.

Werknemers hebben vanaf hun 45e jaar recht op extra vakantie-uren met

behoud van salaris. Voor een werknemer van 45 jaar is dit 14,4 uur en dit

loopt op tot 72 uur voor een werknemer van 60 jaar. In de CAO wordt ver-

der de huidige ‘55+ regeling’ geplaatst in het kader van levensfasegericht

personeelsbeleid. Hierbij hebben werknemers van 55 jaar en ouder recht op

(op basis van fulltime):

− 108 uur extra betaald verlof (“lpb-uren”);

− 42 uur extra verlof, wanneer de werknemer bereikbaarheids-, aanwezig-

heids- of consignatiediensten of structureel avond- en/of nachtdiensten

verricht (deze uren dienen binnen twee maanden na het verrichten van

de dienst opgenomen te worden).
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De werkgever mag een werknemer van 55 jaar of ouder ook geen overwerk,

onregelmatige dienst, bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst of con-

signatiedienst opdragen.

Naast deze 55+ regeling zijn er ook zogenaamde jeugduren. Werknemers

onder de 21 jaar hebben recht op 14,4 extra vakantie-uren met behoud van

salaris.

Werknemers hebben eens in de vijf jaar recht op een individueel loopbaan-

advies. Mogelijke scholingsactiviteiten kunnen hier dan op afgestemd wor-

den.

In de CAO is een ‘meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden’ vastgelegd. Hier-

bij kunnen werknemers uren (inclusief de ‘leeftijdsgebonden’ uren) en

(eenmalige) uitkeringen gebruiken voor verschillende doelen. Mogelijke

doelen zijn:

− geld;

− tijd;

− levensloop;

− scholing;

− aanvullend pensioen;

− kinderopvang;

− spaarloon;

− contributie vakbond / beroepsvereniging.

In de bijlage van de CAO is het ‘Statuut Sociaal Beleid’ toegevoegd om zie-

kenhuizen een richtsnoer te geven waarlangs het sociaal beleid van de in-

stelling zich behoort te ontwikkelen. Aandachtsvelden die hierbij aan bod

komen zijn onder andere personeelsplanning, personeelsvoorziening, loop-

baanontwikkeling, werklastbeheersing, in- en externe beroepsopleiding en

(bij)scholing. In het ‘Statuut Sociaal Beleid’ zijn geen harde afspraken vast-

gelegd, maar ambities voor de werkgever: een geïntegreerd beleid gericht

op de ontplooiing en behoeftes van de werknemer.

4.9 Overzicht afspraken

Niet alle akkoorden en CAO’s benoemen levensfasegericht personeelsbeleid

altijd expliciet, maar het komt in sommige gevallen wel indirect tot uiting in

de afspraken. In de akkoorden van een aantal sectoren is afgesproken dat

het begrip levensfasegericht personeelsbeleid nog verder onderzocht of

ontwikkeld zal worden tijdens de looptijd van de CAO. Veel branches zijn

dus nog bezig met het inventariseren van de mogelijkheden ten aanzien van

levensfasegericht personeelsbeleid.

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle behandelde afspraken, inge-

deeld in deze categorieën:

− minder werkuren tegen gunstige voorwaarden/ leeftijdafhankelijke va-

kantiedagen

− taakverlichting, -aanpassing

− demotie tegen gunstige voorwaarden

− doorwerken na pensioenleeftijd

− employability/ mobiliteit
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− flexibel in te zetten verlof/ levensloopregeling/ CAO á la carte.

De volgende afkortingen voor CAO’s worden gebruikt:

bve Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

hbo Hoger Beroepsonderwijs

nu Nederlandse Universiteiten

oi Onderzoekinstellingen

gm Gemeenten

bn Bouwnijverheid

zh Ziekenhuizen

Minder werkuren tegen gunst ige voorwaarden/ leeft i jdafhankel i jke

vakant iedagen

Inkorten van werkdag: 30 minuten voor 50-59, 1 uur voor 60+. hbo

Inkorten van werkdag: OBP van 60+ mag een half uur korter wer-

ken.

bve

Inkorten van werkdag: 1 uur voor 60+. nu

Inkorten van werkdag: 30 minuten voor 60+. oi

Seniorenregeling Onderwijspersoneel (SOP): o.a. voor 55+ 10%

werktijdvermindering tegen 4% salarisvermindering.

hbo

Seniorenregeling universiteiten: 20% minder werken voor 59+

met behoud van salaris, maar minder aanspraak op verlof.

nu

Seniorenregeling Onderzoeksinstellingen: in totaal hebben werk-

nemers van 57+ 416 seniorendagen te besteden om werktijd in te

korten tot maximaal 40%. Op seniorendagen wordt 90% loon

doorbetaald.

oi

Functioneel Leeftijdsontslag mogelijk (FLO-uitkering), de leeftijd

daarvoor wordt door gemeenten zelf bepaald.

gm

Er zijn seniorendagen voor 55+ werknemers, die zij mogen inzet-

ten samen met andere verlofdagen om een 4-daagse werkweek te

realiseren.

bn

‘lpb-uren’: 108 uur extra betaald verlof voor 55+, aangevuld in-

dien de werknemer bijzondere en/of avond/nachtdiensten ver-

richt.

zh

Extra vakantiedagen voor zowel jongeren (-20) als middengroep

(30-49) als ouderen (50+).

nu

Extra vakantiedagen vanaf 45 jaar (14,4 uur, tot 72 uur voor

60+), en extra vakantieuren (14,4) voor jongeren tot 21.

zh
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Taakverl icht ing, -aanpassing

Werknemers 55+ hoeven geen avondwerk te verrichten. oi

Werknemers 55+ zijn niet verplicht tot overwerk, onregelmatige

en bijzondere diensten.

zh

Jongere werknemers tot 18 jaar genieten extra bescherming bij

gevaarlijke werksituaties, mogen geen overwerk verrichten en

krijgen extra loon wanneer zij in een ploegendienst werken.

bn

Demotie tegen gunst ige voorwaarden

Werknemer van 55+ kan een lager betaalde functie aanvaarden

met gelijkblijvende pensioenopbouw.

hbo,

gm

Doorwerken na pensioenleeft i jd

Werknemers kunnen na de pensioenleeftijd (65) doorwerken,

daarbij kiezen voor de lopende arbeidsovereenkomst of een aan-

gepaste.

gm

Werknemer en werkgever kunnen zelf afspraken maken over het

doorwerken na 65.

hbo, bn

Employabi l ity/ mobil i tei t

Bevorderen loopbaanperspectief: o.a. alle vaste medewerkers

(tenminste) eens per 5 jaar een loopbaanadviesgesprek.

nu, bn,

oi, zh

Scholingstrajecten n.a.v. het loopbaanadvies worden deels uit

collectieve middelen betaald.

bn

Flexibel  in te zetten verlof/ levensloopregeling/ CAO á la carte

Keuzemodel: salaris en verlofdagen in te zetten voor o.a. extra

vrije dagen, opbouw pensioen, flexibele werkduur.

nu

Keuzemenu arbeidsvoorwaarden: salaris en verlofdagen in te

zetten voor o.a. extra verlof, opbouw pensioen, de levensloopre-

geling, eigen bijdrage kinderopvang.

hbo

Arbeidsvoorwaarden Op Maat: vakantie, verlof en salaris zijn te

ruilen voor o.a. geld, kinderopvang, vakantie.

oi

Per jaar kunnen 72 vakantie-uren worden gekocht en 14,4 ver-

kocht; gemeenten kunnen zelf dit cafetaria-model uitbreiden.

gm

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden: uren (inclusief de lgpb

uren) en (eenmalige) uitkeringen kunnen gebruikt worden voor

o.a. extra geld of tijd, aanvullend pensioen, kinderopvang, le-

vensloop, spaarloon.

zh
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Levensloopregeling collectief vormgegeven: het tijdspaarfonds

geeft o.a. na 40 arbeidsjaren de mogelijkheid van vervroegd pen-

sioen tegen 70% van middelloon.

bn

Conclusie

De meeste onderzochte CAO’s hebben vrij uitgebreid geregeld dat oudere

werknemers (en soms ook jongere) extra vrije tijd krijgen. Dit is het be-

langrijkste onderwerp gerelateerd aan levensfasegericht personeelsbeleid.

De algemene tendens is het ‘ontzien’ van de oudere medewerker (vaak

55+) in de vorm van kortere werkdagen en extra vakantiedagen, eventueel

aangevuld met aanpassing van de taken (minder onregelmatig) of een

‘stapje terug’ in de vorm van demotie met behoud van pensioenopbouw.

Daarnaast hebben vrijwel alle CAO’s een à-la-carte-systeem waarin kort ge-

zegd geld voor tijd kan worden geruild, in te zetten door alle leeftijden.

De verbinding met employability en mobiliteit wordt in sommige CAO’s  ge-

legd, meestal in de vorm van een loopbaanadviesgesprek.
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5 Toepassing op de CAO’s PO en VO

Dit hoofdstuk plaatst het voorgaande in het kader van de CAO’s PO en VO.

Wat kunnen de CAO-tafels voor het primair en voortgezet onderwijs nu le-

ren uit respectievelijk de onderzoeken naar langer doorwerken, de adviezen

die over levensfasegericht personeelsbeleid gegeven zijn, en wat er erover

geregeld is in andere sectoren?

Hieronder behandelen we eerst kort de CAO’s PO en VO zelf op het gebied

van levensfasegericht personeelsbeleid (5.1 en 5.2). Een onderwerp dat

daarbij apart behandeld wordt is de Bapo-regeling (5.3). Daarna maakt pa-

ragraaf 5.4 een vergelijking van de adviezen, de onderzoeken, de andere

CAO’s en de CAO’s PO/VO; dit mondt uit in een aantal aanbevelingen.

5.1 Levensfasegericht personeelsbeleid in de CAO Primair
Onderwijs

In het onderhandelaarsakkoord wordt de term levensfasegericht perso-

neelsbeleid niet gebruikt. Het voornaamste aanknopingspunt met dit thema

is de levensloopregeling, die kort wordt toegelicht. Ook komen een aantal

onderwerpen aan bod die onderscheid maken naar leeftijd. Zo dienen scho-

len bij het opstellen van het taakbeleid rekening te houden met de belast-

baarheid van zowel beginnende als oudere werknemers.

In de CAO zelf zijn naast de Bapo-regeling (die in paragraaf 5.3 besproken

wordt) de volgende maatregelen van kracht.

Voor het onderwijsondersteunend personeel in verschillende leeftijdscate-

gorieën zijn extra vakantie-uren beschikbaar. Werknemers van 18,19 en 20

jaar hebben respectievelijk 24, 16 en 8 uur extra vakantieverlof. De groep

werknemers in de leeftijdscategorie 20 tot 40 jaar hebben 8 uur extra va-

kantieverlof en daarna stijgt dit aantal met 8 uur. Iedere 10 jaar stijgt het

aantal uren (extra) vakantieverlof met 8 en het maximum van 48 uur wordt

bereikt op 60 jarige leeftijd.

Werknemers die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt kunnen samen met

de werkgever afspreken om:

− de arbeidsovereenkomst te verlengen met periodes van maximaal 12

maanden;

− een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan met een duur van 12

maanden, die steeds met maximaal 12 maanden verlengd kan worden.

Ook demotiebeleid komt aan bod in de CAO. Een werkgever kan een werk-

nemer van 55 jaar of ouder een nieuw dienstverband aanbieden met een la-

ger salaris, waarbij de pensioenopbouw blijft gebaseerd op het oude salaris.

Deze regeling is naar rato en dus gebaseerd op de (mogelijke) deeltijdfactor

in de nieuwe overeenkomst.



38

Verder wordt in de CAO een maximum gesteld aan het aantal lesuren. Hier-

bij kan een werkgever in bepaalde situaties minder lesuren toekennen aan

bijvoorbeeld beginnende leraren en senioren.

De werkgever moet periodiek gesprekken voeren met de werknemer. Dit

moet gebeuren door middel van een professionele gesprekkencyclus die be-

staat uit loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingen of

andere vergelijkbare gesprekken. De ambities van de werknemer (persoon-

lijk ontwikkelperspectief) moeten vastgelegd worden in een persoonlijk ont-

wikkelplan. De afspraken over de professionele ontwikkeling van de werk-

nemer worden vastgelegd in een bekwaamheidsdossier. De werkgever moet

ook in overleg met de P(G)MR een regeling vaststellen met betrekking tot

scholing.

In de CAO is ook het spaarverlof vastgelegd, dat kan worden opgenomen als

seniorenverlof voor werknemers van 52 jaar of ouder. Dit verlof kan (onder

bepaalde voorwaarden) gebruikt worden naast de Bapo-regeling. Ook kan

de werknemer het spraakverlof inzetten voor scholing.

Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen hun werkweek inkorten met een

half uur en worden tevens vrijgesteld van overwerk. In de CAO is ook vast-

gelegd dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer

van 65 jaar uitgesteld kan worden met periodes van 12 maanden.

5.2 Levensfasegericht personeelsbeleid in de CAO Voortgezet
Onderwijs

Het akkoord en de CAO van het voortgezet onderwijs benoemen het onder-

werp levensfasegericht personeelsbeleid niet als zodanig. Wel zijn in de

CAO, vergelijkbaar met de CAO voor het primair onderwijs, afspraken ge-

maakt over de Bapo-regeling (zie 5.3) en het spaarverlof. Het spaarverlof

geeft een werknemer de mogelijkheid om maximaal 60 uur verlof te sparen

op jaarbasis. Een werknemer die Bapo-verlof opneemt heeft niet de moge-

lijkheid tot het opbouwen van spaarverlof.

Voor het oudere onderwijsondersteunend personeel zijn extra vakantie-uren

beschikbaar. Een werknemer van 50 jaar of ouder krijgt 32 uur extra; dit

aantal wordt iedere 5 jaar verhoogd, waarbij het maximum van 48 uur

wordt bereikt op 60 jarige leeftijd.

Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen sa-

men met de werkgever afspreken om de arbeidsovereenkomst te verlengen

met een periode van 1 jaar.

In het kader van taakbeleid is in tegenstelling tot het PO niet expliciet ge-

maakt dat daarbij de belastbaarheid van o.a. oudere werknemers een factor

van betekenis is.

Net als in de CAO PO zijn er in het VO afspraken gemaakt in het kader van

het POP. De werkgever moet periodiek gesprekken voeren met de werkne-

mer, door middel van een professionele gesprekkencyclus die bestaat uit

loopbaangesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingen of andere
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vergelijkbare gesprekken. De ambities van de werknemer (persoonlijk ont-

wikkelperspectief) moeten vastgelegd worden in een persoonlijk ontwikkel-

plan. De afspraken over de professionele ontwikkeling van de werknemer

worden vastgelegd in een bekwaamheidsdossier. De werkgever moet ook in

overleg met de P(G)MR een regeling vaststellen met betrekking tot scholing.

5.3 Bapo-regeling

Een belangrijke regeling in de CAO met betrekking tot levensfasegericht

personeelsbeleid is de al eerder genoemde Bapo-regeling. Dit is een gene-

rieke regeling die medewerkers van 52 jaar en ouder (die al minstens 5 jaar

in dienst zijn) het recht geeft op verlof (maximaal 170 uur per jaar voor 52-

55-jarigen, maximaal 340 uur per jaar voor 56+).

Over de effectiviteit van de Bapo-regeling is niet veel onderzoek aangetrof-

fen. Een uitzondering vormt het verzuimonderzoek in het onderwijs van Re-

gioplan.

Tabel 4 Verzuimcijfers onderwijzend personeel 2002-2004

Bron: Vermeij & Van der Ploeg (2005). Verzuim onder personeel in het onderwijs

2004; cijfers over BO, SO en VO. Amsterdam: Regioplan.



40

De derde rij getallen laat zien dat er verschillen zijn in ziekteverzuimper-

centage tussen werknemers met en zonder Bapo (de vergelijking is alleen

gemaakt onder onderwijzend personeel van 52 jaar en ouder). Met name in

het speciaal basisonderwijs is het verschil aanzienlijk, meer dan 2,5 pro-

centpunt. Over de hele linie is het verschil tussen wel en geen Bapo echter

kleiner geworden in de periode 2002-2004.

Het leeftijdsonderscheid in de Bapo-regeling wordt niet onderbouwd met

een verwijzing naar de belastbaarheid of functie. Op grond hiervan conclu-

deert Sprengers (2006): “Dit maakt de toetsing aan de WGBL, de beant-

woording van de vraag of er een objectieve rechtvaardiging is voor het ge-

maakte leeftijdsonderscheid, lastig aan de hand van de inhoud van deze re-

gelingen.” Zijn aanbeveling is om de Bapo, als deze ook in de toekomst ge-

wenst is, tenminste in te kaderen in een samenhangend levensfasegericht

personeelsbeleid.

5.4 Analyse en aanbevelingen

Deze paragraaf vergelijkt de huidige stand van de CAO’s PO en VO met de

uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken, aan de hand van een aantal

thema’s. Steeds wordt gekeken welke maatregelen op een bepaald thema

langer doorwerken stimuleren, vervolgens welke aanbevelingen de advies-

organen doen op dit terrein, en wat hierover in andere CAO’s te vinden is.

Dit mondt telkens uit in aanbevelingen voor de CAO-partners.

Het thema op de agenda/ voorl icht ing/ cultuur

Allereerst kijken we naar de rol van de sociale partners zelf. Dit onderzoek

is een eerste stap om het onderwerp levensfasegericht personeelsbeleid op

de agenda te zetten. Dit is echter nog maar een begin. Het gaat er uitein-

delijk om dat partijen constructief overleggen over hun eigen rol en die van

de instellingen. Dat veronderstelt dat alle betrokkenen bij het CAO-overleg

het belang hiervan inzien. Want uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat

er een rol voor de sociale partners ís. Een belangrijk signaal dat de advies-

organen daarbij geven is dat levensfasegericht personeelsbeleid breder ge-

zien moet worden dan ‘seniorenbeleid’; het gaat om een personeelsbeleid

dat medewerkers van álle leeftijden vitaal aan de slag houdt.

1. Zet en houd het onderwerp levensfasegericht personeelsbeleid op

de agenda van de sociale partners.

2. Zie levensfasegericht personeelsbeleid daarbij breed: het gaat om

álle levensfasen.

De rolverdeling tussen sociale partners en instellingen is ook een belangrijk

issue in dit verband. Niet alle HRM-onderwerpen hoeven in een CAO gere-

geld te worden, maar wel kan het van belang zijn om op sectorniveau een

kader te scheppen waarbinnen scholen en besturen hun eigen beleid kunnen

maken. Als voorbeeld kan daarbij de sector gemeenten dienen (zie para-

graaf 4.6): gemeenten moeten voor 1-1-2008 een beleid gericht op duur-

zame inzetbaarheid ontwikkeld hebben, waarbij de sociale partners advise-

ren een bepaalde lijst onderwerpen aan bod te laten komen.

3. Bespreek de rol voor de sociale partners (aan de hand van het

voorbeeld van de CAO Gemeenten).
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In de aanbevelingen zien we dat levensfasegericht personeelsbeleid op on-

derwijsinstellingen begint met het agenderen door middel van voorlichting;

bijvoorbeeld door cijfers over de leeftijdsopbouw in de sector te publiceren.

Daarmee kan het gesprek over de noodzaak van goed levensfasegericht

personeelsbeleid op instellingen en in de sector op gang komen.

Over voorlichting zijn geen specifieke CAO-afspraken gemaakt in andere

sectoren, maar uit het feit dat in veel gevallen het thema levensfasegericht

personeelsbeleid wel genoemd wordt blijkt dat het thema in ieder geval

sectoraal op de agenda’s stond en staat.

In het kader van die voorlichting is het ook van belang om een zodanige

cultuur te hebben dat geen leeftijdsgroep zich achtergesteld voelt. Met na-

me rond oudere werknemers bestaan vooroordelen, die met cijfers weerlegd

kunnen worden. De ROP beveelt dan ook aan deze vooroordelen en negatie-

ve stereotypen te bestrijden.

Het is van groot belang dat er een positieve werkcultuur voor oudere werk-

nemers is. Onderzoek laat zien (hfd. 2) dat negatieve stereotypen ervoor

zorgen dat mensen eerder met pensioen willen, terwijl een positieve waar-

dering voor het werk en een collegiale werksfeer juist stimuleren dat men-

sen langer doorwerken. In CAO’s van andere sectoren zien we hierover geen

concrete afspraken; wellicht vinden CAO-partners dit een zaak van bedrij-

ven/instellingen zelf.

Op dit thema vinden we in de CAO’s PO en VO geen afspraken. De CAO-

partners moeten bepalen in hoeverre dit thema in de CAO aan bod kan ko-

men. Daarom doen we de volgende aanbevelingen:

4. Bespreek de mogelijkheden om binnen instellingen het thema le-

vensfasegericht personeelsbeleid op de agenda te krijgen (met cij-

fers en/of best practices).

5. Bestrijd negatieve stereotypen over oudere werknemers (met ge-

gevens).

Leeft i jdafhankel i jke vr ije uren/dagen, levensloopregeling, á la
carte-systeem

Analoog aan de bekende BAPO zien we ook in vrijwel alle andere CAO’s re-

gelingen die ervoor zorgen dat oudere werknemers minder hoeven te wer-

ken. Dat loopt van het inkorten van de werkdag met een half of heel uur tot

en met functioneel leeftijdsontslag voor bepaalde categorieën gemeente-

ambtenaren.

De adviesorganen zien wel nut in deze regelingen. Bovendien blijkt uit het

in 5.3 aangehaalde onderzoek dat Bapo in het algemeen het ziekteverzuim

enigszins verlaagt. Ook zijn dergelijke regelingen van belang om langer

doorwerken te stimuleren: flexibele werktijden en mogelijkheden voor deel-

tijdwerk verhogen de verwachte pensioenleeftijd, zo blijkt uit onderzoek

(hfd.2). Het is zelfs de sterkste factor in de overweging of iemand langer wil

doorwerken.

De adviesorganen verbinden wel een belangrijke voorwaarde aan deze re-

gelingen voor extra verlof: zij moeten vooral flexibel zijn. Generieke ontzie-

maatregelen (bijvoorbeeld een standaard functioneel leeftijdsontslag) wor-

den afgeraden, ook door prof. Sprengers (zie 5.3), onder meer omdat dit

uitgelegd kan worden als leeftijdsdiscriminatie. Er moet een ‘objectieve

rechtvaardiging’ bestaan voor onderscheid naar leeftijd. Het is de vraag of
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de bestaande ouderenregelingen in diverse CAO’s die toets kunnen door-

staan. Bovendien is de ene oudere medewerker de andere niet; sommige

werknemers zullen bijvoorbeeld tussen 35 en 45 extra verlof willen (bij-

voorbeeld vanwege gezinstaken) en anderen juist tegen het einde van hun

loopbaan.

De aanbeveling van o.a. LBL, SvdA en de Onderwijsraad is daarom om meer

flexibiliteit in te bouwen zodat werknemers van alle leeftijden die dat nodig

achten kunnen sparen voor extra verlof. Een begin van die flexibiliteit zien

we in de à la carte regelingen die in vrijwel alle onderzochte CAO’s te vin-

den is. Wellicht zijn er mogelijkheden voor een flexibele ‘tijdspaarregeling’

die leeftijdonafhankelijk is en ingepast in een à la carte-regeling.

Daarom adviseren ook wij om de Bapo-regeling en aanverwante regelingen

in te zetten om te activeren in plaats van af te bouwen. Op die manier kun-

nen deze regelingen in plaats van een potentiële belemmering juist een sti-

mulans voor langer doorwerken zijn. Concreet bevelen we het volgende

aan:

6. Behoud regelingen die extra vrije tijd aanbieden tegen gunstige

voorwaarden (zoals BAPO), maar met een zodanige flexibiliteit dat

deze in verschillende omstandigheden/ levensfasen kunnen worden

benut.

7. Onderzoek een inpassing van bestaande regelingen in een keuze-

model (à la carte) voor nog grotere flexibiliteit.

Taakaanpassing, -different iat ie

Bepaalde vormen van taakaanpassing van werknemers blijken uit onderzoek

het langer doorwerken te stimuleren, namelijk het specifiek inzetten van de

deskundigheid (in een specialisten-/expert-rol). Hierdoor voelt een oudere

werknemer zich bevestigd in zijn competenties, wat het verlangen naar het

pensioen tempert.

De vorm waarin taakaanpassing meestal in de CAO’s voorkomt is echter een

andere: een ‘gunstig rooster’, zonder onregelmatige diensten bijvoorbeeld.

Of een vorm van demotie, een ‘stapje terug’ ook in salaris, zonder dat dat

consequenties voor de pensioenopbouw heeft.

Opvallend is dat de adviesorganen op dit gebied bijna geen aanbevelingen

doen. Alleen Astri noemt ‘aanpassing van het rooster voor oudere werkne-

mers’ aanbevelenswaardig.

We kunnen op basis van het bovenstaande niet echt een uitspraak doen

over de wenselijkheid van de ‘gunstige roosters’ vanaf een bepaalde leef-

tijd; wel kan de kanttekening gemaakt worden dat tegenover een gunstig

rooster van een oudere werknemer een ongunstiger rooster van een jongere

werknemer (die bijvoorbeeld jonge kinderen heeft) kan staan. De vraag is

dus of leeftijd als zodanig een criterium moet worden in dit soort ontzie-

maatregelen.

Het onderzoek wijst uit dat het benadrukken van de expertise van ‘senior-

docenten’ ervoor zorgt dat zij langer willen doorwerken. Het lijkt de moeite

waard om te bezien in hoeverre dit een plaats in de CAO kan krijgen, niet

als generieke maatregel maar als stimulans. Het taakbeleid biedt daartoe

wellicht mogelijkheden. Onze aanbeveling op dit gebied luidt dan ook:
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8. Bespreek de mogelijkheden om de expert-rol voor oudere docen-

ten te stimuleren in de vormgeving van taakbeleid.

Employabi l ity en mobi l i te i t

Employability en mobiliteit zijn in een aanzienlijk aantal CAO’s een punt van

aandacht, waaronder die van PO en VO. In het kader van levensfasegericht

personeelsbeleid is dat ook terecht, want uit het Active Aging-onderzoek

blijkt immers:

− initiatiefrijke werknemers op het gebied van loopbaanontwikkeling gaan

langer door met werken;

− een lange tijd in dezelfde functie leidt tot eerder pensioen;

− goede scholingsmogelijkheden verhogen de verwachte pensioenleeftijd.

Hierbij aansluitend bevelen adviesorganen aan om periodiek loopbaange-

sprekken te voeren (LBL), scholingsdeelname te bevorderen (SvdA) en mo-

biliteit te bevorderen door functieroulatie en –differentiatie (SvdA, ROP,

SAK, Astri).

Er is dus zowel empirisch als vanuit de adviesorganen reden om dit onder-

werp goed op de kaart te zetten om zo het langer doorwerken te bevorde-

ren. Gezien de aandacht voor het POP in de CAO’s PO en VO is het logisch

om hierbij aan te sluiten. Daarnaast kan gedacht worden aan loopbaanad-

viesgesprekken, zoals die standaard na 5 jaar aangeboden worden in zie-

kenhuizen, de bouw, onderzoeksinstellingen en aan universiteiten.

Onze aanbevelingen op dit gebied zijn:

9. Bespreek de wenselijkheid van het aanbieden van vijfjaarlijkse

loopbaanadviesgesprekken voor alle werknemers in vaste dienst.

10. Onderzoek mogelijkheden om mobiliteit (intern en extern) te

vergroten, onder meer door functieroulatie en –differentiatie, door-

groeimogelijkheden, uitwisselingen.

11. Voorkom dat oudere medewerkers minder (bij)geschoold worden

dan jongere.

Arbo

In de analyse van andere CAO’s zijn we op dit onderwerp niet specifiek in-

gegaan omdat het geen leeftijdsspecifieke bepalingen kent. Wel is het zo

dat gezondheidsrisico’s voor oudere werknemers andere zijn dan voor jon-

geren. Uit onderzoek blijkt dat ouderen zich niet váker ziekmelden; maar

als ouderen ziek zijn, zijn zij vaak wel lánger ziek. En een werknemer die

een slechte gezondheid heeft wil eerder met pensioen (zie hfd. 2).

Op dit terrein verwijzen we daarom naar de adviezen van het LBL (zie para-

graaf 3.3):

12. Onderzoek de wenselijkheid van (meer) preventief gezondheids-

beleid en de Work Ability Index voor PO en VO.

Doorwerken na pensioenleeft i jd

Het onderwerp ‘doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd’ komt in een

aantal onderzochte CAO’s aan de orde; het wordt mogelijk gemaakt door te

werken na de officiële pensioenleeftijd, soms met aangepaste arbeidsvoor-

waarden. Meestal wordt de vormgeving hiervan aan werknemer en werkge-

ver zelf overgelaten.
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Dit is ook in de CAO’s PO en VO geregeld, conform de aanbeveling van de

SvdA om dit mogelijk te maken. We bevelen dan ook aan:

13. Behoud de mogelijkheden om individuele afspraken te maken

over doorwerken na de officiële pensioendatum.

HRM algemeen

De voorgaande aanbevelingen fungeren niet in het luchtledige, maar veron-

derstellen een goed HRM waarin regelingen en instrumenten logisch inge-

past kunnen worden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen een regelmatige ge-

sprekscyclus, waarin de doelen en wensen van de medewerker goed worden

afgestemd op de doelen van de organisatie. Onder de noemer integraal per-

soneelsbeleid zijn hierin de afgelopen jaren al verbeteringen aangebracht.

Doorlopende aandacht is echter nodig. Goed HRM (met daarin geïntegreerde

aandacht voor de hierboven genoemde onderwerpen: taakbeleid, employa-

bility etcetera) kan op zichzelf al een belangrijke stimulans zijn voor langer

doorwerken. Zie hoofdstuk 2 en de aanbevelingen van vooral SvdA en LBL

(3.1 en 3.3). Ook is HRM een onmisbare randvoorwaarde voor maatregelen

in het kader van een levensfasegericht personeelsbeleid voor alle werkne-

mers.

14. Blijf een goed HRM (integraal personeelsbeleid) stimuleren.
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