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1.	Inleiding

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde leeftijd waarop werkende Nederlanders met 
pensioen gaan gestegen van 61 naar ruim 64 jaar. Ook in de sector zorg en welzijn. Dit stelt 
zowel werkgevers als medewerkers voor grote uitdagingen. Hoe gaan de werkgevers om 
met een vergrijzend personeelsbestand? Hoe blijven de medewerkers vitaal en inzetbaar, 
in een periode dat hun gezondheid minder wordt en bijvoorbeeld mantelzorgtaken 
toenemen?

Deze publicatie geeft inzicht in de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen op het 
gebied van vergrijzing en langer werken. We zoomen daarbij speciaal in op de sector zorg 
en welzijn. Veel ontwikkelingen kunt u als werkgever zien aankomen en daar tijdig op 
inspelen. Als pensioenfonds voelt PFZW zich sterk betrokken bij de sector zorg en welzijn en 
de aangesloten werkgevers en medewerkers. Wij beschikken over veel kennis van de sector 
die wij graag met u delen. U kunt daar op verschillende manieren gebruik van maken. 
Met als doel om de kans op betrokken, gemotiveerde en dus productieve medewerkers te 
verhogen, het risico op verzuim en arbeidsongeschiktheid te verlagen en de instroom van 
jongeren te stimuleren.

Gezond	langer	werken
Een zaak van werkgevers, medewerkers en PFZW
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2.	De	werkvloer	vergrijst	in	Nederland

Gemiddelde leeftijd stijgt snel
De Nederlandse bevolking vergrijst in snel tempo. Dat komt door de toegenomen 
levensverwachting en de opbouw van onze bevolking. Een goede ontwikkeling voor het 
individu, maar voor de samenleving zijn er ook nadelen. Het aantal werkenden tegenover 
het aantal niet-werkenden neemt af. Daardoor moet bijvoorbeeld het (snel stijgende) 
aantal AOW-uitkeringen door minder werkenden worden betaald.

Ook voor de werkvloer heeft de vergrijzing ingrijpende gevolgen. Ouderen krijgen 
getalsmatig de overhand, het aandeel jongeren neemt af. Dit is al duidelijk zichtbaar. 
Vanaf 2001 tot 2015 is de gemiddelde leeftijd op de werkvloer gestegen van 38,3 naar 41,9 
jaar. In 2013 was de groep 50- tot 60-jarigen in de beroepsbevolking voor het eerst groter 
dan de groep 30- tot 40-jarigen.

De levensverwachting blijft voorlopig doorstijgen, volgens het CBS. In de komende 
twintig jaar zal de Nederlandse bevolking van 80 jaar en ouder ongeveer verdubbelen. 
Tegelijkertijd is er een afname van de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar.

De tijd van vroegpensioen is definitief voorbij. Vanaf 2005 zijn overheidsmaatregelen 
ingevoerd die vervroegd uittreden ontmoedigden. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de 
gemiddelde leeftijd waarop medewerkers in ons land met pensioen gaan. Begin deze eeuw 
lag die rond 61 jaar, in 2016 was deze leeftijd gestegen naar 64,5 jaar. De komende jaren 
verwachten we een verdere stijging, omdat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd 
en na 2021 wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Velen zullen tot hun 67e of later 
moeten wachten op hun eerste AOW.

Figuur 2.1 Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd

(Bron: Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog, CBS, maart 2016)

Arbeidsmarkt wordt krapper
De Nederlandse economie groeit momenteel hard en het aantal banen neemt snel toe. 
Na jaren van hoge werkloosheid wordt de arbeidsmarkt weer krapper. Werkgevers hebben 
moeite om voldoende geschikt personeel te vinden om aan de aantrekkende vraag 
te voldoen. Door de crisis en de daaruit volgende bezuinigingen zijn lange tijd de 
perspectieven in een aantal sectoren – zoals de bouw en de zorg – niet gunstig geweest. 
Minder jongeren kozen voor opleidingen in deze richtingen, en ook het aantal stageplekken 
nam af. Sommige deelsectoren, zoals de ouderenzorg, hadden ook last van een negatief 
imago. De uitstroom van jongeren vanaf de opleidingen is momenteel te klein om aan de 
toenemende vraag naar personeel te voldoen.
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Waarde Groei

2016 2017 2018 2017 2018

Groeipercentage BBP (%) 2,2% 2,1% 1,8%

Banen totaal × 1.000 9.981 10.132 10.207 151 75

– banen werknemers × 1.000 7.919 8.042 8.102 123 60

– banen zelfstandigen × 1.000 2.062 2.090 2.105 28 15

Ontstane vacatures × 1.000 915 931 898 16 -33

Beroepsbevolking (15–74 jaar) × 1.000 8.942 9.010 9.090 68 80

Aantal WW-uitkeringen (ultimo jaar) × 1.000 412 351 311 -61 -40

Tabel 2.1 Samenvatting verwachte arbeidsmarktontwikkelingen tot en met 2018

(Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2017–2018)

In de komende jaren wordt een verdere groei van het aantal banen verwacht. Net zoals 
in 2017 komen er ook in 2018 zo’n 900 duizend vacatures bij door uitbreiding van het 
personeelsbestand of ter vervanging van personeel. Wel wordt deze groei iets geremd door 
de toenemende automatisering: voor hetzelfde werk zijn minder mensen nodig.

Kortom, de arbeidsmarkt krijgt te maken met oplopende spanning. Uiteraard helpt het dat 
ouderen langer doorwerken. Maar in de praktijk is dat voor velen een hele opgave, als de 
gezondheid minder wordt en de eisen die de werkgever stelt juist zwaarder. Tegelijkertijd 
blijft de instroom van jongeren achter en is hun inzetbaarheid door gebrek aan ervaring 
vaak beperkt. Het is duidelijk dat organisaties voor flinke uitdagingen komen te staan om 
de komende jaren hun bezetting zowel kwantitatief als kwalitatief op peil te houden.
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3.	Personeelskrapte	in	zorg	en	welzijn

Omslag in werkgelegenheid
Wat kunnen we zeggen over de situatie in de sector zorg en welzijn? Sinds de crisis is de 
werkgelegenheid door verregaande bezuinigingen flink gekrompen. Tussen 2012 en 2016 
verminderde het aantal banen met 6%. Maar de laatste tijd is ook hier de vraag naar 
personeel groter geworden. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Meer mensen 
zullen de komende jaren een beroep doen op langdurige zorg. Doordat er weer meer geld 
wordt uitgetrokken voor verpleeghuiszorg, stijgt de vraag naar personeel in verpleging en 
verzorging. Ook in de kinderopvang is weer meer personeel nodig dankzij een verruiming 
van de ouderbijdragen. Concreet neemt in 2017 en 2018 het aantal banen in de sector zorg 
en welzijn met zo’n 30.000 toe na een jarenlange krimp.

Aan de aanbodkant stagneert het beschikbare personeel omdat er onvoldoende jongeren 
de afgelopen tijd voor een (mbo/hbo-)opleiding in de zorg hebben gekozen en er veel 
ouderen uitstromen vanwege pensionering. Door deze ontwikkeling is er inmiddels in de 
zorg al weer sprake van een krappe arbeidsmarkt. De komende tijd is er veel vraag naar 
verzorgenden, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde 
en verzekeringsartsen.

Tabel 3.1 Ontwikkeling aantal banen in de sector zorg en welzijn per deelsector

Sector Aantal banen (× 1.000) (Gemiddelde) groei

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Zorg en welzijn 1.240 1.252 1.270 -0,6% 1,0% 1,4%

Per deelsector

– ziekenhuizen 288 287 291 -1,7% -0,4% 1,4%

– verpleging en verzorging 235 237 241 -0,4% 0,8% 1,5%

– geestelijke gezondheidszorg 86 86 87 -1,5% 0,1% 1,1%

– gehandicaptenzorg 164 165 167 -1,8% 0,6% 1,2%

– thuiszorg 155 160 162 3,1% 2,8% 1,6%

– overige gezondheid 138 141 143 0,8% 2,3% 1,4%

– jeugdzorg 27 26 26 -7,4% -3,4% -1,0%

– kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 74 77 79 0,2% 4,0% 3,0%

– welzijn 73 73 74 -0,8% 1,0% 1,0%

(Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2017–2018)
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Arbeidsongeschiktheid groot risico
Daar komt nog bij dat arbeidsongeschiktheid een groot risico is voor de gewenste 
productiviteitsgroei. Werken in de sector zorg en welzijn is in de praktijk zowel fysiek als 
mentaal zwaar. Daardoor is het risico op ziekte en arbeidsongeschiktheid bovengemiddeld. 
Bij de instroom in de WIA scoort de sector zorg en welzijn hoog vergeleken met andere 
sectoren (zie figuur 3.1). In andere ‘zware’ sectoren als bouw en onderwijs zien we duidelijk 
lagere aantallen.

Figuur 3.1 Instroom WIA 2015, aantal medewerkers
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(Bron: PreventNed)

PFZW ziet ook dat het risico op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de leeftijd:
• jonger dan 50 jaar: minder dan 4%
• 50–60 jaar: ruim 8%
• 60’ers: bijna 19%
(Bron: PFZW, 2016)

De ontwikkeling wordt versterkt door de hogere gemiddelde leeftijd in de sector 
(2000: 39,4 jaar, 2015: 45,2 jaar) en door de stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd 
(2007: 60,9 jaar, 2015: 64,2 jaar).

Figuur 3.2 Lopende WIA-uitkeringen naar leeftijdsklassen

■ Zorg & welzijn
■ Detailhandel
■ Uitzendbureaus
■ Onderwijs
■ Bouw

6.700 1.539 2.531 1.557 1.105

1 op
179

1 op
543

1 op
268

1 op
331

1 op
271

(Bron: UWV)

Arbeidsongeschiktheid is een urgent probleem omdat het nadelig is voor veel partijen. 
De medewerker betaalt een hoge prijs, in menselijke en financiële termen. Zo lang een 
uitgevallen medewerker niet is vervangen, moeten de achterblijvende collega’s meer werk 
met minder mensen doen. De werkgever krijgt niet alleen te maken met hogere kosten 
voor inhuur, maar ook met uitval van capaciteit in tijden van toenemende zorgvraag 
en moeilijk vervulbare vacatures. Het pensioenfonds betaalt een groot deel van de 
rekening in de vorm van uitkeringen en premievrijstellingen. En de sector als geheel lijdt 
reputatieschade door verminderde aantrekkelijkheid voor toekomstige generaties. Dit is 
een negatieve spiraal die snel doorbroken moet worden.
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Werken in zorg en welzijn: rapportcijfer 6,8
Werknemers in de sector zorg en welzijn geven hun werk een 6,8 als rapportcijfer. 
Dat bleek uit de online peiling Werkgeluk van PGGM&CO, de ledenorganisatie 
van PGGM, onder ruim 7.000 mensen in april 2017. Het rapportcijfer is gelijkmatig 
verdeeld over de verschillende leeftijden. Alleen gepensioneerden kijken met een 7,3 
iets positiever terug op hun werk.

Het zware werk wordt vooral goedgemaakt door de voldoening die mensen ervaren 
in hun dagelijkse arbeid. Van de respondenten geeft maar liefst 81% aan zich 
gewaardeerd te voelen door cliënten. Ook het contact met collega’s wordt als positief 
ervaren. Toch verwacht slechts de helft van de leden het werk de komende jaren nog 
met plezier te kunnen doen. Dit komt vooral door fysieke belasting en een structureel 
hoge werkdruk. Verder worden ‘emotioneel te belastend werk’ en ‘het niet kunnen 
bijhouden van alle ontwikkelingen’ vaak genoemd. Bovendien spreekt men over een 
kloof tussen de werkvloer en het management: 26% van de ondervraagden voelt zich 
onvoldoende gewaardeerd door de werkgever.

Mensen voor wie het werk te zwaar wordt, willen het liefst minder uren werken 
(31%) of stoppen met de huidige baan (36%). Van deze laatste groep wil 86% 
helemaal stoppen of werken in een andere sector. Een vast contract is de grootste 
belemmering om van baan te wisselen.

Samenvattend zien we dat er ook in de sector zorg en welzijn sprake is van toenemende 
personeelskrapte, die nog eens wordt versterkt door een hoger dan gemiddelde uitval 
vanwege arbeidsongeschiktheid. Het is een hele uitdaging om voldoende jonge nieuwe 
medewerkers te rekruteren en tegelijkertijd oudere collega’s vitaal hun pensioen te 
laten halen. De komende jaren vraagt om een proactief beleid bij werkgevers om deze 
problemen tijdig te signaleren en passende maatregelen te nemen.
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4.	Langer	werken	…	maar	hoe?

Eerder stoppen kan, maar is duur
Ondanks dat alle handen meer dan nodig zijn, is de behoefte om eerder (deels) te stoppen 
met werken groot bij medewerkers in de sector zorg en welzijn. Velen hebben nog niet eens 
zo lang geleden oudere collega’s op hun 60e zien vertrekken met goede regelingen. En hun 
eigen AOW-leeftijd de laatste jaren in snel tempo zien opschuiven naar 67 jaar of later.

Want langer werken blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Gemiddeld beginnen 
gezondheidsklachten bij mensen met een zwaar beroep rond hun 53e levensjaar. 
Bij mensen die minder zwaar belast worden, is dit het 72e levensjaar. Bovendien heeft die 
laatste groep vaak meer mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan, doordat er 
meer geld is ingelegd. Vervroegd met pensioen gaan wordt zo een luxe.

Eerder stoppen kan nog steeds, maar moet wel zelf worden betaald. Vanaf vijf jaar voordat 
er recht is op AOW biedt de pensioenregeling van PFZW de mogelijkheid om het pensioen 
naar voren te halen. Voor wie voor 1965 is geboren is dit zelfs vanaf het 55e jaar mogelijk. 
Het jaarlijkse pensioen wordt dan wel lager over de resterende uitkeringsperiode. Dat 
komt ongeveer neer op 5 à 7% minder per jaar vervroeging. Bij een medewerker die 
altijd parttime heeft gewerkt, blijft er dan al snel te weinig over om van te leven. Een 
tweede mogelijkheid is te kiezen voor deeltijdpensioen. Dat is een goede optie om het 
werk langzaam af te bouwen. Maar ook daarvoor geldt: onder aan de streep betaalt de 
medewerker het uit eigen portemonnee.

Andere oplossingen
Inmiddels is één op de tien medewerkers in de zorg ouder dan 60 jaar. Die vergrijzing 
is extra hard gegaan omdat de bezuinigingen in de periode 2012-2016 vooral jonge 
medewerkers met jaarcontracten raakten, van wie vervolgens de helft in een andere sector 
is gaan werken. De groep 55-plussers in de zorg is dus snel groter geworden. Dit leidt 
tot inzetbaarheidsvraagstukken. Ook omdat 55-plussers relatief veel verlof hebben. 
Tegelijkertijd zien we bij deze groep zoals al eerder gezegd meer instroom in de WIA en 
meer medewerkers die vaak naast hun werk mantelzorger zijn. Daarbij komt nog dat de 
cliënten die uiteindelijk in een verpleeghuis terechtkomen hulpbehoevender zijn, waardoor 
het werk nog zwaarder wordt. Allemaal factoren die niet echt bevorderlijk zijn voor de 
gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.

Wat zijn de oplossingen voor dit probleem? De noodzaak om aan duurzame inzetbaarheid 
te werken neemt met de dag toe. Zowel werkgevers als medewerkers hebben daarin 
een verantwoordelijkheid. Wat wil en kan een medewerker van 60 jaar de laatste zeven 
jaar van zijn loopbaan? Dat gesprek kunnen medewerkers met hun werkgever aangaan. 
Werkgevers kunnen daarbij ook meer bewust nadenken welk beleid ze voor de laatste 
loopbaanfase ontwikkelen. Hoe kunnen medewerkers worden gefaciliteerd zodat ze langer 
kunnen doorwerken? Denk daarbij aan opleiding- of scholingsbeleid, of doorstromen naar 
een andere functie of werkzaamheden.

Een meer concrete oplossing is de generatieregeling. Medewerkers van 60 jaar en ouder 
werken dan bijvoorbeeld 80% en worden voor 90% betaald, terwijl de pensioenopbouw 
voor 100% doorloopt. Met de middelen die vrijkomen kunnen instellingen weer jongeren 
laten instromen. Op cao-niveau zetten sociale partners hier momenteel veelvuldig op in, 
ook in de sector zorg en welzijn.

Gezond de 
eindstreep halen
“Hoe kunnen we er voor 

zorgen dat werknemers in 

de zorgsector gezond en wel 

de eindstreep halen? Hoe 

kunnen we slim omgaan 

met de ontwikkeling van 

ons werkzame leven, zodat 

ook oudere werknemers 

fit en met plezier kunnen 

blijven werken? Werkgevers 

en werknemers zullen daar 

samen indringend over 

moeten nadenken. Want 

nu we in rap tempo steeds 

langer moeten blijven 

werken, is het de hoogste tijd 

om daar goede en werkbare 

afspraken over te maken.”

— Directeur PFZW Peter 

Borgdorff, Borgblog 14-08-2017
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De rol van het pensioenfonds
Het besef dat de AOW-leeftijd verschuift, dringt nog niet altijd door. Maar de gevolgen 
zijn al zichtbaar. Het is belangrijk dat organisaties aan de slag gaan met strategische 
personeelsplanning, een onderwerp dat door de vele reorganisaties bij instellingen 
de afgelopen jaren op de achtergrond is geraakt. Waar gaan we heen als organisatie? 
Wie hebben we daarvoor nodig en hoeveel? Op welke manier kunnen we medewerkers 
binden? Vitaliteit, ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden zijn daarbij belangrijke 
onderwerpen waar instellingen op korte termijn mee aan de slag moeten.

In de pensioenregeling zitten mogelijkheden die ingezet kunnen worden om oudere 
medewerkers langer inzetbaar te houden. Als pensioenfonds zien we dat medewerkers nog 
vaak een verkeerd beeld hebben van hun pensioenmogelijkheden. Het pensioenfonds kan 
daarover zowel aan werkgevers als medewerkers voorlichting geven. Meer hierover in het 
volgende hoofdstuk.
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5.	PFZW	helpt	met	kennis	en	advies

Wat zijn de uitdagingen in de sector zorg en welzijn?
Als pensioenfonds hebben we veel contact met werkgevers en medewerkers in de sector 
zorg en welzijn. De hiervoor beschreven ontwikkelingen komen we in de praktijk vaak 
tegen. Onze ervaringen in, en kennis van de sector willen we gebruiken om via advies een 
bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek rond duurzame inzetbaarheid 
van oudere medewerkers. Vanuit onze waarneming zien we de volgende uitdagingen.

1. Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers nu ze steeds langer door moeten werken
Het is voor oudere medewerkers steeds lastiger om te blijven presteren op het gewenste 
niveau. Dit komt door de snel opvolgende veranderingen in het werk, maar ook doordat de 
pensioenleeftijd steeds verder opschuift. Verder hebben vooral de oudere medewerkers 
vaak ook mantelzorgtaken (een op de drie). Hierdoor ontstaat met name bij deze groep het 
risico op uitval door ziekte en daaropvolgende arbeidsongeschiktheid.

2. De snelle vergrijzing van het personeelsbestand
De gemiddelde leeftijd in de sector wordt steeds hoger. De verwachting is dat een groot 
deel van het huidige personeelsbestand de komende jaren zal uitstromen vanwege 
pensionering. Veel waardevolle kennis en coachende vaardigheden zullen verloren gaan.

Een gemiddeld ouder personeelsbestand (45–50+) betekent ook hogere loonkosten. 
Daar komt het effect van de bezuinigingen van de laatste jaren nog eens bovenop. 
Hierdoor is het voor werkgevers financieel een flinke uitdaging om jongere medewerkers 
aan te stellen.

Ook om andere redenen is het steeds moeilijker om aan jong, goed opgeleid personeel te 
komen. De sector heeft de laatste jaren aan aantrekkelijkheid verloren, waardoor minder 
jongeren voor een zorgopleiding hebben gekozen. Momenteel komen er relatief weinig 
goed opgeleide schoolverlaters op de markt. En vaak hebben ze nog onvoldoende ervaring 
om direct inzetbaar te zijn. Daarom is de begeleiding door de ervaren oudere medewerker 
zo belangrijk.

Inzicht in uw personeelsbehoefte
Om effectief in te kunnen spelen op deze vraagstukken is allereerst een goed beeld van uw 
eigen personeelsbehoefte nodig. Weet u hoeveel medewerkers u over vijf of tien jaar nodig 
heeft om uw doelstellingen te bereiken? Wat is het effect van bezuinigingen op uw beleid? 
Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd op langere termijn voor de inzetbaarheid 
van uw medewerkers?

Strategische personeelsplanning begint met cijfermatig inzicht in uw huidige personele 
organisatie. Daardoor bent u beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen als 
vergrijzing, krimp of groei en kunt u tijdig bijsturen waar nodig. PFZW helpt u graag bij het 
inzicht geven in uw cijfers en hoe u de mogelijkheden in de pensioenregeling kunt inzetten 
bij strategische personeelsplanning.

Drie instrumenten om inzicht te krijgen in uw cijfers
PFZW beschikt over een databank met veel inzichten, kengetallen, trendanalyses en 
onderzoeken uit de sector zorg en welzijn. Al deze informatie gebruiken wij om u te 
ondersteunen bij het vormgeven van uw strategische HR-beleid. Om inzicht te krijgen in 
uw huidige personele cijfers en uw personeelsbehoefte in de toekomst, hebben wij drie 
instrumenten ontwikkeld. Met de Arbeidsmonitor en de Spiegelsessie krijgt u inzicht in 
waar uw organisatie op dit moment staat. Het Scenariomodel is gericht op de toekomst.
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1.	 Arbeidsmonitor
De Arbeidsmonitor is de HR-database voor zorg- en welzijnsinstellingen en geeft 
cijfermatig inzicht in uw huidige personeelsbestand. Denk aan gegevens als loonkosten, 
deeltijdfactor, mobiliteit en leeftijdsopbouw. U kunt de personele ken- en stuurgetallen 
van uw organisatie vervolgens zelf vergelijken met regionale organisaties, de sector, of met 
landelijke cijfers.

2.	 Spiegelsessie
Een Spiegelsessie is een bijeenkomst van ongeveer twee uur tussen uw directie en 
HR-verantwoordelijke en de accountmanager van PFZW. Het is een strategische en 
interactieve kennissessie. De accountmanager laat aan de hand van actuele cijfers zien 
waar uw organisatie nu staat op het gebied van personeel. Denk aan personele ken- en 
stuurgetallen over de sector en de arbeidsmarkt, ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie en de loonkosten. Wij spiegelen uw organisatie als het ware aan andere 
werkgevers en sectoren. Zowel in historisch perspectief, als in vergelijking met andere 
vergelijkbare aanbieders in uw regio. Op basis van deze informatie kunt u uw HR-beleid 
verder aanscherpen.

3.	 Scenariomodel
Met het Scenariomodel kunnen we verschillende scenario’s uitwerken op basis van 
arbeidsmarktprognoses en relevante ontwikkelingen in uw organisatie, regio en branche. 
In een interactieve sessie bespreken we de resultaten en rekenen we door wat de gevolgen 
van deze scenario’s zijn voor uw organisatie. Zo kunt u inschatten wat de financiële en 
personele effecten zijn van voorgenomen beleid of veranderende marktomstandigheden.
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Pensioen voor doorstroom: ouderen werken minder, jongeren stromen in
Een gezonde doorstroom van het personeelsbestand is voor werkgevers in de sector zorg 
en welzijn één van de belangrijkste uitdagingen. Het doel is om oudere medewerkers vitaal 
hun pensioenleeftijd te laten halen en daarnaast mogelijk financiële ruimte te creëren voor 
het aantrekken van jongere medewerkers. Vele ouderen willen graag minder werken, maar 
het verlies aan inkomen is voor hen een (te) grote drempel. In de PFZW-pensioenregeling 
zitten diverse mogelijkheden om deze terugval te compenseren.

PFZW geeft met Pensioen voor doorstroom advies hoe pensioen en andere 
arbeidsvoorwaarden, zoals verlofbudgetten, ingezet kunnen worden om medewerkers 
eerder (gedeeltelijk) met pensioen te laten gaan. Hierdoor kan financiële ruimte ontstaan 
voor het aantrekken van nieuwe, jongere medewerkers of voor het bieden van vaste 
of grotere contracten aan huidige medewerkers. De financiële gevolgen en mogelijke 
kansen brengen wij voor u in kaart. Uw organisatie kan vervolgens een passend HR-beleid 
opstellen dat gericht is op het bereiken van een gezond samengesteld personeelsbestand.

Wie minder gaat werken, bouwt ook minder pensioen op. Onder bepaalde voorwaarden 
kan de pensioenopbouw gelijk blijven vanaf het moment dat de medewerker minder 
gaat werken. Werkgever en medewerker kunnen dan samen afspraken maken over de 
premieverdeling. Welke oplossing voor de werkgever en medewerker het beste is, is 
maatwerk.

Voor wie is het geschikt?
Pensioen voor doorstroom is vooral geschikt voor werkgevers in de sector zorg en welzijn 
met een voldoende groot personeelsbestand, waarbij medewerkers doorgaans een groot 
urencontract hebben.

Eén van de mogelijkheden om de doorstroom te bevorderen is het maken van een 
zogenaamde generatieregeling. Hierbij is het idee dat oudere medewerkers minder gaan 
werken, bijvoorbeeld van 100% naar 80%. De werkgever compenseert het inkomensverlies 
tot 90%. De pensioenopbouw blijft 100% op basis van vrijwillige voortzetting. Bij zo’n 
generatieregeling is het wel nodig dat medewerkers nu een behoorlijk aantal contracturen 
hebben. Voor iemand die bijvoorbeeld maar 8–10 uur werkt heeft een generatieregeling 
veel minder effect.

Voor wie de inkomensachteruitgang niet zonder meer kan opvangen, kan het deels 
inzetten van ouderdomspensioen uitkomst bieden. Dit is mogelijk vanaf 1 januari 2018 
voor wie 60 jaar of ouder is. Door deze inzet dragen werkgever en medewerker samen bij 
aan het langzaam afbouwen van de loopbaan. En kan misschien worden voorkomen dat 
medewerkers ‘eerder’ volledig stoppen met werken. Hiermee kan waardevolle kennis en 
inzet voor de organisatie langer worden behouden.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers en medewerkers?
Voordelen voor de werkgever zijn:
• Oudere medewerkers helpen om vitaal hun pensioenleeftijd te laten halen.
•  Het creëren van budgetruimte om nieuwe (jongere) medewerkers aan te nemen 

waardoor het mogelijk wordt dat oudere medewerkers de nieuwe collega’s inwerken. 
Dit voorkomt dat in een korte tijd veel kennis uit de organisatie verdwijnt.

• Verlagen van verzuim, WGA-instroom en -schadelast.

Voordelen voor de medewerker zijn:
• Gezond langer door kunnen werken.
• Financiële mogelijkheden om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werken.
• Het rustiger aan kunnen doen in de laatste fase van de loopbaan.
•  Mogelijkheid om kennis en ervaring over te dragen aan jongere medewerkers en van 

hen te leren.
• Zo lang mogelijk een actieve rol kunnen blijven spelen in de maatschappij.



Workshops en presentaties
PFZW organiseert diverse workshops voor werkgevers waarin de mogelijkheden in de 
pensioenregeling om eerder met pensioen te gaan worden besproken. We verzorgen 
daarnaast presentaties aan medewerkers over de mogelijkheden en gevolgen van minder 
werken, stoppen met werken en langer doorwerken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe PFZW u kan ondersteunen bij strategische personeelsplanning 
en welke workshops en presentaties PFZW organiseert? Kijk dan op onze website:
pfzw.nl/Werkgevers/services/hulp-bij-hr-beleid-optimaliseren

Of neem vrijblijvend contact op via de volgende kanalen:
• Telefoon: (030) 277 33 22 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
• E-mail: werkgeversdesk@pfzw.nl
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