
 
 

REGELING 

DUURZAAM DOORWERKEN 
  

 

 



• Inleiding 

• Presentatie over de regeling 

• Hoe nu verder? 

 



Inleiding  

• WML is al vele jaren bezig om te kijken hoe we een 

stabielere personeelsopbouw binnen WML kunnen 

versnellen. 

• Door ontwikkelingen van de laatste jaren bij 

gemeentes die het “Generatiepact” introduceerde 

heeft de OR het initiatief genomen om tezamen het 

Management Team PROambt uit te nodigen. 

• Het MT heeft destijds opdracht gegeven aan de 

werkgroep Generatiepact om te onderzoeken of dit 

mogelijkheden biedt voor WML.  
 



Inleiding  

• Vanuit afdeling P&A – teams HRM en KAM –  zijn de laatste jaren 

diverse initiatieven opgepakt in het kader van DI, samen met 

medewerkers, management en de OR. 

• Naar aanleiding van de presentatie door PROambt eind 2016 

heeft de werkgroep doelen en uitgangspunten geformuleerd. 

Deze zijn samen met het MT in een aantal sessies uiteindelijk 

vertaald in de regeling Duurzaam Doorwerken. 

• Een belangrijk kader hierin is kostenneutraliteit borgen maar 

géén besparingsdoel nastreven. 



Inleiding  

• Deelname aan de regeling is op vrijwillige basis. Keuze ligt 

bij de medewerker. 

• In eerste instantie is PROambt de gesprekspartner voor de 

individuele situatie. Eventuele onduidelijkheden kunnen 

worden beantwoord door de Adviseur HRM. 

• De regeling wordt in eerste instantie alleen in  2017 open 
gesteld.  

• Na evaluatie moet blijken of dit wel of geen vervolg gaat 
krijgen richting de toekomst.   

 



Doelen Duurzaam Doorwerken 

• Bevordering Duurzame inzetbaarheid / Gezond 
je pensioen in. 

• Vergrijzing opvangen door verjonging. 

• Verhoging kwaliteit en niveau, nu en naar de 
toekomst toe. 

• Borging kennisoverdracht (medewerkers gaan 
immers 50% werken). 

• Mogelijkheid om verlofstuwmeer af te bouwen. 

• Aanpak consignatieproblematiek. 

• Bevordering mobiliteit. 



Hoe? 

• Oudere medewerkers worden in de 

gelegenheid gesteld om minder te gaan werken 

tegen een gedeeltelijke compensatie. 

• De ontstane formatieruimte wordt gebruikt om 

jongere medewerkers te werven. 

• Op basis van kostenneutraliteit zorgen dat we 

de eerder gestelde doelen kunnen realiseren. 

 



Wie komt voor de regeling in aanmerking? 

• Iedereen die in 2017 óf ouder is dan 60 of de leeftijd van 60 jaar zal 

bereiken én 

• een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd op 1 januari 2017 én 

• het resterend aantal te werken uren (in geval van deelname) tenminste nog 

16 uur zal bedragen én 

• er geen andere afspraken mee zijn gemaakt in het verleden.  

• Uitzondering: de werkgever kan, vanwege zwaarwegende redenen, 

deelname van de medewerker weigeren omdat de bedrijfsvoering in gevaar 

dreigt te komen. 

• Streefdatum: deelname is per 1 januari 2018. De direct leidinggevende zal 

dit uiteindelijk – in overleg – beslissen, waarbij de bedrijfscontinuïteit moet 

worden gewaarborgd. 



Waarom minimaal 60 jaar? 

• Vanaf 60 jaar is het mogelijk om ABP 

Keuzepensioen in te zetten als compensatie 

voor je inkomensverlies. 

• Betreft een grote groep van potentiële 

deelnemers waarbij deelname en 

vervanging te managen is. 

• De periode is te overzien richting de AOW-

gerechtigde leeftijd. 

 



Cijfers: 

• Doelgroep:  68  

• Deelname:  34 

• Werving & Selectie van ontstane 

vacatures vanaf oktober 2017. 

 




