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Veilig en gezond aan ’t werk. Dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. 
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1. De rol van oudere werknemers in de Europese Unie 
Het aandeel oudere werknemers in de Europese Unie zal in de komende decennia toenemen. Uit de 
trends voor de bevolking in de werkende leeftijd in de EU-27 komt naar voren dat de leeftijdsgroep van 55–
64 jaar in de periode van 2010 tot 2030 zal toenemen met ongeveer 16,2% (9,9 miljoen). Alle andere 
leeftijdsgroepen nemen in omvang af, variërend van 5,4% (40–54 jaar) tot 14,9% (25-39 jaar). Deze sterke 
demografische verandering kan worden toegeschreven aan de hogere levensverwachting en de lagere 
vruchtbaarheidscijfers. Het gevolg is dat de beroepsbevolking ouder zal zijn dan ooit tevoren. In veel 
landen zal de bevolking in de werkende leeftijd voor 30% of meer uit ouderen bestaan. 

Op dit moment bedraagt de arbeidsparticipatie van oudere werknemers (55–64 jaar) in de EU-27 minder 
dan 50%. Wereldwijd zijn er 15 landen waar de arbeidsparticipatie van ouderen hoger is dan 50%. Meer 
dan de helft van de oudere werknemers stopt met werken vóór de verplichte pensioenleeftijd, om 
verscheidene redenen. Een langer en beter arbeidsleven is dus dringend noodzakelijk om het langere 
leven van de Europese burgers te financieren en te ondersteunen. 

Het Europees jaar van actief ouder worden 2012 heeft als doel de kwaliteit van het bestaan en het welzijn 
van de Europese bevolking en meer in het bijzonder de ouderen te bevorderen, en solidariteit tussen de 
generaties te stimuleren. Een goed arbeidsleven is een belangrijke basis voor het bevorderen van actief 
ouder worden. Daarom zijn gezondheid en veiligheid op het werk essentieel om te zorgen voor actief 
ouder worden via een beter en langer arbeidsleven. Goed werk bevordert ook de samenwerking tussen 
jongeren, mensen van middelbare leeftijd en ouderen. 

 

2. Enkele feiten over ouder worden 
Naarmate mensen ouder worden, nemen de kansen op langdurige gezondheidsproblemen of chronische 
ziekten toe. Daarom zijn voor ongeveer 30% van de mannen en vrouwen in de leeftijd van 50–64 jaar in 
verband met gezondheidsproblemen dringend aanpassingen op het werk nodig om te voorkomen dat zij 
vervroegd met pensioen gaan of arbeidsongeschikt worden. De belangrijkste gezondheidsproblemen 
liggen op het gebied van spieren en botten en op het gebied van geestelijke gezondheid. Depressie is op 
dit moment een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid en vervroegde 
pensionering. Het staat vast dat met de leeftijd de fysieke werkcapaciteit van mensen afneemt: vanaf het 
dertigste levensjaar gaan de cardiorespiratoire capaciteit en de spierkracht van mensen jaarlijks met 1–2% 
achteruit. Een geringere fysieke werkcapaciteit is vooral een probleem in banen met een zware fysieke 
werkbelasting; bij ongeveer 30% van de banen in Europa moeten mensen in ongemakkelijke houdingen 
werken, zware voorwerpen hanteren of repetitief werk doen. Er zijn echter in elke leeftijdscategorie van 
persoon tot persoon grote verschillen in functionele capaciteit en gezondheid. De meeste oudere 
werknemers verkeren in goede gezondheid en beschikken over voldoende fysieke werkcapaciteit.  
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Hoewel gezondheid en fysieke capaciteit afnemen naarmate we ouder worden, zijn er andere functies die 
juist beter worden. 

Mentale groei is hét succesverhaal van ouder worden. Zo worden strategisch denkvermogen, scherpheid 
van geest, wijsheid, vermogen tot overleggen, vermogen tot rationaliseren, controle over het eigen leven, 
holistische perceptie en taalvaardigheid beter met het vorderen van de leeftijd. Oudere werknemers zijn 
ook toegewijd en betrokken bij hun werk en loyaal jegens hun werkgever, en het ziekteverzuim is onder 
ouderen vaak lager dan in andere leeftijdsgroepen. Ook hebben oudere werknemers meer werkervaring 
en zijn ze beter in staat hun leven in goede banen te leiden. Uit studies is gebleken dat bij het meten van 
de prestaties op het werk de achteruitgang van een aantal fundamentele cognitieve processen zoals 
geheugenfuncties en psychomotorische vaardigheden wordt gecompenseerd door werkervaring.  

Leeftijd en werkervaring verbeteren ook het waardevolle sociale kapitaal van oudere werknemers: i) 
beroepscompetentie, impliciete kennis en samenwerkingsvaardigheden nemen toe, ii) structureel inzicht in 
de organisatie en haar functies worden beter en iii) klantencontacten en netwerken breiden zich uit. Ook 
het inzicht in veranderingen in de werkomgeving verbetert. 

Oudere werknemers kunnen nieuwe dingen leren. Leren kan op elke leeftijd, maar het leerproces 
verandert wel met het ouder worden. Daarom is het belangrijk dat oudere werknemers toegang hebben tot 
scholing en gelijke kansen krijgen voor het leren van nieuwe vaardigheden en het actualiseren van hun 
beroepscompetenties. Bij een leven lang leren moeten de juiste leerstrategieën en didactische methoden 
worden gebruikt. 

Al met al worden oudere werknemers met het vorderen van hun leeftijd in veel opzichten beter en sterker. 
Actieve participatie in het arbeidsleven is daarom een belangrijke positieve factor voor actief ouder 
worden. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. De sterke punten van oudere 
werknemers zouden beter moeten worden geïdentificeerd en benut, zodat oudere werknemers een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren op het werk. 

 

3. Leeftijdsbewust beleid op het werk 
In de definitie van leeftijdsbewust beleid wordt benadrukt dat ‘in het dagelijkse management rekening moet 
worden gehouden met leeftijdsgebonden factoren, waaronder de organisatie van het werk en individuele 
werktaken, zodat iedereen, ongeacht zijn of haar leeftijd, zich in staat voelt zijn of haar eigen doelen en die 
van de onderneming te verwezenlijken’. De acht doelstellingen van leeftijdsbewust beleid zijn:  

1. bewustmaking van de diverse aspecten van ouder worden  

2. een eerlijke opstelling tegenover ouder worden  

3. leeftijdsbewust beleid als kerntaak en -plicht van managers en leidinggevenden 

4. leeftijdsbewust beleid opnemen in het personeelsbeleid  

5. bevordering van het werkvermogen en de productiviteit  

6. blijven leren gedurende het hele leven 

7. leeftijdsvriendelijke organisatie van het werk  

8. een veilige en waardige overgang naar pensionering. 

 

Uit de praktijk van leeftijdsbewust beleid op het werk in Europa blijkt dat organisaties voor kwesties op het 
gebied van ouder worden kiezen voor ofwel een probleemoplossingsaanpak ofwel een proactieve aanpak. 
Wanneer bedrijven zich weinig bewust zijn van de kwestie van ouder worden, pakken zij problemen aan 
met schaarse middelen en verlagen zij de eisen die ze stellen aan oudere werknemers 
(probleemoplossingsaanpak). Proactieve bedrijven hebben een beter inzicht in ouder worden als uitdaging 
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of kans, en zijn daardoor bereid te investeren in de persoonlijke capaciteiten van werknemers en te 
bevorderen dat generaties van elkaar leren. In het gunstigste geval wordt bij leeftijdsbewust beleid een 
levensloopaanpak gehanteerd en worden gelijke kansen geschapen voor alle generaties. 

 

4. Werkvermogen 
Door middel van uitgebreid onderzoek naar het werkvermogen van oudere werknemers zijn de 
belangrijkste factoren vastgesteld die van invloed zijn op het werkvermogen van individuele personen. De 
uitkomsten van het onderzoek kunnen worden verbeeld als een 'huis van het werkvermogen' met een 
begane grond en drie verdiepingen (figuur 1). De begane grond en de eerste twee verdiepingen van het 
huis beschrijven de individuele capaciteiten en kenmerken: (i) gezondheid en functionele capaciteiten, (ii) 
competentie, (iii) waarden, houding en motivatie. De derde verdieping is die van het (iv) arbeidsleven. Het 
werkvermogen is de balans tussen werk en individuele capaciteiten en kenmerken; als het werk en de 
individuele capaciteiten en kenmerken goed op elkaar aansluiten, is het werkvermogen goed. De trappen 
geven aan dat er interactie is tussen alle verdiepingen van het huis. De meeste interactie is er tussen de 
verdiepingen 'werk' en ‘waarden & houding’ (tweede en derde verdieping). Positieve en negatieve 
ervaringen op het werk dringen door tot de tweede verdieping, waar ze vervolgens een positieve of 
negatieve invloed hebben. De tweede verdieping staat voor de subjectieve perceptie die een werknemer 
heeft van zijn werk – zijn opvattingen en gevoelens over allerlei aspecten van zijn dagelijkse werk. De 
tweede verdieping heeft ook een balkon, vanwaar de werknemer de directe omgeving van zijn werk kan 
zien: (v) zijn gezin en (vi) de gemeenschap direct om hem heen. Deze factoren zijn beide iedere dag van 
invloed op het werkvermogen van de werknemer. Een gezonde leefstijl en hobby's zorgen voor een betere 
gezondheid en betere functionele capaciteiten. Persoonlijke netwerken en menselijke interacties zijn van 
invloed op waarden, houding en motivatie. Er zijn daarom twee factoren buiten het werk die iemands 
werkvermogen beïnvloeden, doordat ze het evenwicht tussen het werk en individuele capaciteiten en 
kenmerken verbeteren of juist verslechteren. Over het geheel genomen hangt iemands werkvermogen dus 
af van zes factoren.  

Figuur 1: Model van het huis van het werkvermogen, waarin de verschillende dimensies worden 
beschreven die van invloed zijn op het werkvermogen van een mens. Het werkvermogen is de resultante 
van werk en individuele capaciteiten en kenmerken. Naast het werk zelf zijn ook het gezin en de directe 
omgeving van invloed. Gebaseerd op Ilmarinen, 2006. Fins Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Finnish 
Institute of Occupational Health), De kracht van ouderen (Age Power). Grafisch ontwerp Milja Ahola. 
Lundell et al. 2011 (in het Fins). 
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De operationele omgeving van organisaties is voortdurend onderhevig aan veranderingen als gevolg van 
onder meer mondialisering, nieuwe technologieën en de financiële crisis. Daardoor is ook het werk dat in 
een organisatie moet worden verricht, aan voortdurende verandering onderhevig. Tegelijkertijd verandert 
ook het personeelsbestand van een organisatie, bijvoorbeeld door vergrijzing. Gezondheidsproblemen 
kunnen een rol gaan spelen en het wordt steeds urgenter dat werknemers hun vaardigheden en 
competenties op peil houden. De onverwachte dynamiek tussen de verdiepingen van het huis maakt het 
moeilijk een goede balans te bereiken tussen werk en individuele capaciteiten en kenmerken. Daarom 
moet ons streven er gedurende ons hele werkende leven op zijn gericht een zo goed mogelijke balans te 
bereiken.  

De tweede verdieping weerspiegelt onze werksituatie en vat deze samen. De informatiestroom vanuit 
verschillende verdiepingen, evenals de invloeden van buiten het werk, kunnen gemakkelijk leiden tot een 
verandering van de waarden en houding van werknemers en van hun verbondenheid met en 
betrokkenheid bij hun werk. Het besluit om in deze organisatie te blijven werken tot aan de pensioenleeftijd 
of zelfs langer, wordt op de tweede verdieping genomen. Hoe positiever iemands tweede verdieping wordt 
beïnvloed, hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij een goed arbeidsleven en een lange loopbaan zal 
hebben. Essentiële positieve indicatoren zijn bijvoorbeeld respect, vertrouwen in de werkgever, steun en 
feedback van leidinggevenden, eerlijke behandeling en betrokkenheid bij het werk. Met een positieve 
tweede verdieping wordt actief ouder worden realiteit.  

5. Werkvermogen en ouder worden 
Werkvermogen kan worden beoordeeld aan de hand van de Work Ability Index (WAI), een subjectief 
enquête-instrument dat zeven onderwerpen omvat. De WAI kent een score van 7 tot 49; hoe hoger de 
score, hoe beter het werkvermogen. De WAI-score wordt onderverdeeld in slecht, matig, goed en 
uitstekend. De WAI heeft een hoge voorspellende waarde: van de mensen die in de leeftijd van 45–57 jaar 
een lage WAI-score haalden, ontving zo'n 60% 11 jaar later een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De WAI 
is in 26 talen vertaald en wordt wereldwijd in uiteenlopende culturen breed ingezet. 
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Het werkvermogen neemt in het algemeen af met de leeftijd, maar de gemiddelde waarden voor de 
beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar blijven in de categorieën goed en uitstekend. Bij ongeveer 30% van de 
mannelijke en vrouwelijke werknemers boven de 45 jaar neemt de WAI echter sterk af – zowel bij fabrieks- 
als bij kantoorpersoneel. De WAI-trend bij het ouder worden verschilt ook per sector van de economie. Het 
werkvermogen lijkt lager te zijn in de landbouw, de houtverwerkende industrie, de metaalindustrie en het 
vervoer, evenals in de maatschappelijke dienstverlening en in sommige landen ook onder leerkrachten. De 
beste aansluiting tussen werk en individuele capaciteiten en kenmerken zien we in de sector elektronica 
en telecommunicatie, en in de bank- en verzekeringssector. 

De individuele verschillen in werkvermogen nemen toe met de leeftijd. Een beroepsbevolking boven 45 
jaar is heel heterogeen vergeleken met jongere leeftijdsgroepen. 15–30% van de werkenden van 45 jaar 
heeft een matige of slechte WAI-score. Zij lopen het risico hun inzetbaarheid te verliezen, tenzij 
preventieve en corrigerende maatregelen worden genomen. 

De dalende trend van het werkvermogen met het ouder worden, ontstaat door problemen met de 
aanpassing van de veranderingen in het werk aan de veranderingen in de individuele capaciteiten en 
kenmerken. Het arbeidsleven lijkt zich te ontwikkelen op een manier die niet altijd parallel loopt met de 
normale processen van het ouder worden. Daardoor wordt de tweede verdieping vaak negatief beïnvloed 
en hebben oudere werknemers het gevoel dat hun werkvermogen verslechtert. 

 

6. Bevordering van werkvermogen 
Uit het model van het huis van het werkvermogen komt naar voren dat maatregelen op het werk om het 
werkvermogen te verbeteren, betrekking moeten hebben op alle verdiepingen. Daarbij zijn de werknemers 
meer verantwoordelijk voor hun gezondheid en hun competenties en heeft de werkgever meer 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van het werk. Het concept voor de bevordering van het 
werkvermogen is daarom gebaseerd op samenwerking tussen werkgever en werknemer: samen kunnen 
zij zorgen voor een betere balans op het werk en het werkvermogen van de oudere werknemer 
verbeteren. Door gedeelde verantwoordelijkheid voor maatregelen worden deze aanvaardbaarder en 
haalbaarder en kan een win-winsituatie worden bereikt. 

Bevordering van de gezondheid (begane grond) omvat een reeks van leefstijlaspecten op het gebied van 
eten, drinken, lichamelijke activiteit, herstellen en slapen. Naast een gezonde leefwijze spelen preventieve 
en proactieve maatregelen door bedrijfsgeneeskundige diensten, evenals een goede behandeling van 
acute gezondheidsproblemen een belangrijke rol bij het bereiken van een goede gezondheid gedurende 
het werkende leven. Deskundigen op het gebied van gezondheid op het werk moeten daarom ook 
beschikken over competenties op het gebied van gezond ouder worden. Hun kennis van de aanpassingen 
op het werk die nodig zijn als gevolg van veranderingen in de gezondheid en de functionele capaciteiten 
met het ouder worden, zijn van grote waarde voor het verwezenlijken van een beter arbeidsleven voor 
oudere werknemers. Omdat veel gezondheidsproblemen verband houden met werk, is het belangrijk dat 
de gezondheidsrisico's van werk worden vastgesteld en voorkomen (derde verdieping). De sterke 
interactie tussen werk en gezondheid vragen om een actieve samenwerking tussen deskundigen op het 
gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, werkgevers en werknemers. 

Om de beroepscompetenties op niveau te houden, zijn regelmatige bij- en nascholing noodzakelijk (eerste 
verdieping). Door training op het werk en diverse gerichte cursussen krijgen oudere werknemers de kans 
hun capaciteiten te versterken. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met veranderingen in het 
leerproces van oudere werknemers. De leerstrategieën, leeromstandigheden, het gebruik van beelden, 
ontspanning en tijdsindelingen voor het verwerven van kennis zijn voor oudere werknemers anders dan 
voor jongeren. De belangrijkste leerplek is echter het werk zelf. Leren op het werk is mogelijk als de 
werkinhoud en de taken zo zijn gekozen dat zij leerervaringen bieden. Door werknemers gedurende hun 



 

 

6

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk NL 

http://osha.europa.eu 

Bevordering van actief ouder worden op het werk 

 

hele werkende leven positieve leerervaringen te geven, kan het aantal barrières voor het leren van nieuwe 
dingen worden verminderd en kan de negatieve houding tegenover leren worden bijgesteld. Ook de 
houding van de leidinggevende is van belang: als hij/zij echt voorstander is van een leven lang leren, en dit 
ondersteunt door scholingsmogelijkheden aan te bieden, is daarmee al één belangrijke belemmering voor 
leren bij oudere werknemers weggenomen. Leren tijdens het ouder worden is een belangrijke succesfactor 
voor actief ouder worden.  

Er wordt niet vaak directe actie ondernomen om waarden, houding en motivatie (tweede verdieping) te 
beïnvloeden. In het algemeen gebeurt dat meer indirect. Dit betekent dat activiteiten vooral moeten worden 
gericht op de werkvloer. De kenmerken van de tweede verdieping kunnen worden beïnvloed door diverse 
verbeteringen in management- en leiderschapsvaardigheden. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze 
worden gerespecteerd door hun werkgever en dat zij hem kunnen vertrouwen. Ze verwachten dat hun 
leidinggevende hen steunt in veeleisende en moeilijke werksituaties. Ze hebben behoefte aan feedback 
over hoe ze het werk hebben gedaan en willen weten hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren. De dialoog 
tussen leidinggevende en werknemers moet een continu proces zijn, niet een beoordelingsgesprek dat 
eenmaal per jaar plaatsvindt. Een eerlijke behandeling en nultolerantie ten aanzien van 
leeftijdsdiscriminatie zullen door de werknemers worden opgemerkt en gewaardeerd. Individuele 
toewijding en betrokkenheid bij het werk zijn belangrijke indicatoren van een positieve tweede verdieping. 
Ook moet erop worden gewezen dat werknemers uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor hun waarden, 
houding en andere persoonlijke aspecten. Het is essentieel dat zij hun eigen instelling tegenover hun werk, 
hun persoonlijke capaciteiten en hun gezinssituatie zodanig bijstellen dat zij een betere en duurzame 
balans in hun arbeidsleven tot stand brengen. Een dergelijke balans heeft een positieve invloed op de 
tweede verdieping. 

De 'werkverdieping' (derde verdieping) is de grootste en zwaarste verdieping van het huis. Het bestaat uit 
de werkomgeving (fysiek, mentaal, sociaal), de werkorganisatie, de werktijden, de collega's, de taken en 
het management. De managers en leidinggevenden spelen een belangrijke rol, omdat zij de bevoegdheid 
hebben de werkprocessen te organiseren en individuele taken toe te wijzen. Alle beslissingen over en 
veranderingen in het werk lopen via hen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor zaken op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk, waaronder risicobeoordelingen. Bij risicobeoordelingen moet 
rekening worden gehouden met de grote individuele verschillen in functionele capaciteiten en gezondheid 
van werknemers, handicaps, genderaspecten, enz. Werknemers in alle leeftijdsgroepen zijn kwetsbaar 
voor schadelijke blootstellingen op het werk. Omdat de aanpassing van werk aan de individuele 
capaciteiten, vaardigheden en gezondheidstoestand een continu, dynamisch proces hoort te zijn dat is 
gebaseerd op een adequate risicobeoordeling, zou aanpassing van werk aan de gezondheidstoestand en 
de behoeften van ouderen geen extra belasting moeten vormen. Leeftijd is maar een van de aspecten van 
de diversiteit van de werknemers, maar het is wel belangrijk dat managers en leidinggevenden zich meer 
bewust worden van leeftijdsgerelateerde kwesties. Al deze maatregelen en verbeteringen die nodig zijn op 
werkplekken in verband met leeftijdsgerelateerde kwesties, kunnen samen worden aangeduid als 
'leeftijdsbewust beleid' (zie paragraaf 3 hierboven).  

De aanpassing van individuele werktaken in overeenstemming met de sterke punten, behoeften en 
bekwaamheden van oudere werknemers is essentieel voor het waarborgen van het werkvermogen, het 
welzijn en de productiviteit van de werknemers. Voorbeelden van leeftijdsvriendelijke maatregelen zijn 
vermindering van de fysieke werkbelasting, invoering van korte pauzes in werkprocessen, rekening 
houden met gezondheidsrisico's bij het maken van roosters voor ploegendiensten en een flexibele 
werkorganisatie. Aan de andere kant moeten ook de sterke punten van oudere werknemers goed worden 
benut (zie paragraaf 2). De gemakkelijkste manier om nieuwe behoeften en nieuwe manieren om het werk 
te organiseren vast te stellen, is door oudere werknemers te vragen hoe zij hun werk zouden willen 
veranderen en verbeteren. Een andere goede mogelijkheid is werktaken te verdelen over jongere en 
oudere werknemers, zodat hun verschillende sterke punten worden benut. 
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7. Voordelen van de bevordering van het werkvermogen 
van oudere werknemers 

Uit voorbeelden van goede praktijken blijkt dat investeringen in de bevordering van het werkvermogen 
meer opleveren dan ze kosten. Mensen kunnen productief blijven werken, de werksfeer verbetert en 
daarmee ook de productiviteit, en leeftijdsgerelateerde problemen worden minder ernstig. Uit een kosten-
batenanalyse blijkt dat het rendement op de investeringen heel goed kan zijn: een investering van 1 euro 
levert in enkele jaren 3–5 euro op. Dit is te danken aan een verlaging van het ziekteverzuim, minder kosten 
wegens arbeidsongeschiktheid en meer productiviteit. 

8. Beleidsthema's met betrekking tot oudere werknemers 
Er zijn verscheidene hervormingen nodig om actief ouder worden te verbeteren via een langer en beter 
arbeidsleven voor oudere werknemers:  

1. hervorming van de attitudes om een eerlijke en passende houding tegenover oudere werknemers tot 
stand te brengen  

2. hervorming van het management om vast te stellen waar oudere werknemers in het bijzonder goed in 
zijn en deze sterke punten te benutten  

3. hervorming van het arbeidsleven om een leeftijdsvriendelijk arbeidsleven voor alle generaties tot stand 
te brengen  

4. hervorming van de pensioenen, waarbij rekening wordt gehouden met de grote individuele verschillen 
tussen oudere werknemers, door een flexibele pensioenleeftijd en een financiële beloning voor 
mensen die langer blijven werken  

5. organisatorische hervormingen om de samenwerking tussen verschillende betrokkenen te verbeteren 
en zo bij te dragen aan een beter en langer arbeidsleven, en  

6. hervorming van de bedrijfsgeneeskundige diensten zodat deze een meer proactieve en preventieve rol 
gaan vervullen. 

 

Vanuit een beleidsperspectief is het essentieel om eerst positieve hervormingen door te voeren en daarna 
negatieve. Dat wil zeggen dat eerst het arbeidsleven beter moet worden ontwikkeld, zodat mensen langer 
kunnen en willen werken. Dit kan worden bereikt door het werkvermogensmodel voor alle generaties op 
grote schaal te bevorderen. Daarna kunnen de pensioenleeftijden worden verhoogd en kunnen 
mogelijkheden voor vervroegde uittreding worden gereduceerd. 

Er is dringend behoefte aan vernieuwende modellen voor de verlenging van het arbeidsleven van mensen 
en voor de verhoging van de leeftijd waarop zij daadwerkelijk met pensioen gaan. Uit een aantal 
voorbeelden van goede praktijken komt naar voren dat de werkelijke pensioenleeftijd met ongeveer drie 
jaar kan worden verhoogd door werknemers meer verlof te geven of hun werkbelasting te verminderen 
naarmate zij ouder worden. In een productiebedrijf is een ‘Age Master’-programma ingevoerd waarbij 
werknemers ouder dan 58 jaar extra vrije dagen kregen. Daardoor konden zij meer rust nemen na de 
uitvoering van veeleisend precisiehandwerk, waaronder het maken van deursloten. Het aantal extra 
betaalde verlofdagen steeg van 6 (bij 58 jaar) naar 14 (bij 63 jaar). De ‘Age Masters’ waren in staat en 
bereid om ongeveer drie jaar langer dan voorheen te blijven werken en met 63 jaar met pensioen te gaan. 
Een energiebedrijf voerde een ‘80-90-100’-programma in waarbij werknemers 20% minder konden gaan 
werken. Hun salaris ging daarbij 10% omlaag, maar hun pensioenuitkering bleef ongewijzigd. Ongeveer 
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25% van de werknemers maakte van deze mogelijkheid gebruik. De werkelijke pensioenleeftijd steeg met 
ongeveer drie jaar en kwam uit op 64 jaar. 

Deze innovatieve voorbeelden laten zien dat oudere mensen bereid en in staat zijn langer door te werken 
wanneer ze de werkbelasting of de werktijden beter aankunnen. Zowel werkgevers als werknemers zijn 
tevreden met de nieuwe modellen. 

9. Oudere werknemers als waardevolle factor op het
werk en in de samenleving

Oudere werknemers zijn in onze moderne samenleving een belangrijk onderdeel van de 
beroepsbevolking, en hun aantal zal de komende decennia toenemen. Oudere werknemers hebben 
andere vaardigheden en competenties dan werknemers in andere leeftijdsgroepen. Zonder hun participatie 
in het arbeidsproces zal er een tekort ontstaan aan professionele, structurele en netwerkcapaciteiten. Ook 
is het belangrijk dat ouderen hun impliciete (stille) kennis kunnen overdragen op jongere generaties. De 
sterkste combinatie van competenties op het werk is gebaseerd op de verschillende sterke punten van 
verschillende leeftijdsgroepen.  

Doordat oudere werknemers tegenwoordig langer gezond blijven en een hogere levensverwachting 
hebben, hebben zij meer kansen om bij te dragen aan een leeftijdsvriendelijker samenleving. Een goed 
arbeidsleven is echter een belangrijk vereiste om oudere werknemers in staat te stellen actief te blijven en 
ervoor te zorgen dat de samenleving profiteert van hun capaciteiten en talenten. Door dat te doen, dragen 
zij actief bij aan de opbouw van een duurzame en zorgzame samenleving met solidariteit tussen de 
generaties. 

Een productief arbeidsleven is een belangrijke basis voor actief ouder worden. Een bevredigende baan 
kan mensen helpen ziekte en lichamelijke of geestelijke achteruitgang te voorkomen, zorgen voor goede 
cognitieve en lichamelijke capaciteiten en een positieve en actieve levenshouding bevorderen. De kwaliteit 
van het arbeidsleven heeft grote invloed op alle werknemers, aangezien wij een groot deel van onze tijd op 
het werk doorbrengen. Uit recent longitudinaal onderzoek blijkt dat het werkvermogen vóór de 
pensionering voorspellende waarde heeft voor de mate waarin mensen in de leeftijd van 73 tot 85 jaar in 
staat zijn een zelfstandig leven te leiden. Hoe beter het werkvermogen voor de pensionering, hoe beter de 
kwaliteit van het bestaan daarna. Om die reden is het noodzakelijk tijdens de werkzame levensfase te 
investeren in actief ouder worden. De investeringen in gezondheid en veiligheid op het werk zijn ook 
investeringen voor de rest van ons leven. 
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