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De Cao-OI bevatte een aantal regelingen die gericht waren op het inzetbaar houden van oudere
werknemers: de onregelmatige dienst 55+, de 60+-regeling, de leeftijdsuren en de Seniorenregeling
Onderzoekinstellingen (SROI). Per 1 januari 2012 zijn deze regelingen uitgefaseerd en uitgeruild voor
een structurele loonsverhoging. De cao-partijen hebben afgesproken een evaluerend onderzoek te houden
over de afschaffing van deze regelingen en de gevolgen hiervan in de praktijk. Als onderdeel van deze
evaluatie heeft SoFoKleS onderzocht wat werknemers en leidinggevenden aan mogelijke knelpunten
ervaren en wat zij hierin nodig hebben. Hiervoor zijn vijf groepsinterviews gehouden, met werknemers
van 45 jaar en ouder, zes telefonische interviews met leidinggevenden en is een enquête uitgezet onder
alle werknemers van 45 jaar en ouder (inclusief leidinggevenden van 45 jaar en ouder), werkzaam bij één
van de onderzoekinstellingen (1.120 werknemers). Alleen leidinggevenden van 45 jaar en ouder zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête. Deze groep is dus mogelijk niet representatief voor alle
leidinggevenden binnen de onderzoekinstellingen.
Inzetbaarheid van werknemers
Een aantal respondenten heeft het idee dat het ouder worden van invloed kan zijn op de manier waarop
het werk wordt uitgevoerd. Dit geldt vooral voor de fysieke belastbaarheid (44% geeft aan dat deze is
afgenomen). Ook voor psychische belastbaarheid (24%), concentratievermogen (23%) en vermogen om
informatie te verwerken (23%) geldt een afname. Desondanks geeft bijna negen op de tien respondenten
aan gemakkelijk te kunnen voldoen aan de psychische en fysieke eisen aan het werk.
Ruim een derde van de respondenten verwacht niet te willen blijven werken tot aan de AOW-leeftijd. En
13 procent acht zich hier lichamelijk en geestelijk niet toe in staat. Het is dus mogelijk niet altijd een
kwestie van niet kunnen, maar ook van niet willen.
Gebruikte regelingen en mogelijkheden door werknemers
Om de inzetbaarheid te bevorderen maken werknemers vooral gebruik van arbeidsvoorwaardelijke
regelingen gericht op het ondersteunen van de inzetbaarheid van werknemers: flexibele begin- en
eindtijden (64%), mogelijkheid om thuis te werken (44%) en de mogelijkheid om deeltijd te werken
(33%). Dit zijn ook de arbeidsvoorwaardelijke regelingen die leidinggevenden vaak bespreken met hun
werknemers van 45 jaar en ouder met het oog op hun inzetbaarheid. Van de overige, niet
arbeidsvoorwaardelijke, regelingen wordt vooral gebruikt gemaakt van individuele (ergonomische)
aanpassingen op de werkplek (29%).
Het afschaffen van de leeftijd gerelateerde regelingen heeft er nauwelijks toe geleid dat de respondenten
minder zijn gaan werken (6%) of extra vakantie-uren zijn gaan kopen (8%). Het gebruik van deze
regelingen is over het algemeen wel wat hoger onder oudere respondenten. Van de 60 jaar en oudere
respondenten is 15 procent minder gaan werken en heeft 10 procent extra vakantie-uren gekocht.
Het gebruik van regelingen als deeltijd werken, extra vakantie-uren kopen en deeltijdpensioen zal volgens
de geïnterviewde werknemers niet voor iedereen weggelegd zijn vanwege financiële consequenties.
Verder hebben enkele respondenten aangegeven dat de faciliteiten (zoals verlof) voor mantelzorg niet
toereikend zijn.
Een regeling die nu nog niet veel gebruikt wordt maar mogelijk wel meer in de toekomst is
deeltijdpensioen (69% mogelijk in de toekomst). Daarnaast is er ook veel belangstelling voor het
generatiepact. Zeven op de tien respondenten geeft aan bereid te zijn om een (financiële) bijdrage te
willen leveren bij gebruik van andere aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regelingen.

Het gesprek over inzetbaarheid
De inzetbaarheid van werknemers is geen standaard onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en
werknemers. Een meerderheid van de respondenten geeft aan met hun leidinggevende het niet te hebben
over onderwerpen als hun inzetbaarheid (82%), gezondheid (66%) en persoonlijke omstandigheden
(59%). Door een aantal leidinggevenden in de telefonische interviews is opgemerkt dat er een verschil is
tussen een ‘jongere 45-plusser en een oudere 45-plusser’ en gesignaleerde knelpunten ten aanzien van
inzetbaarheid. Hun overweging om de onderwerpen wel of niet te bespreken, hangt af van de
gesignaleerde aandachtspunten. De respondenten (15%) die (zeer) ontevreden zijn over het gesprek met
hun leidinggevende, geven vooral aan dat het onderwerp niet ter sprake is gekomen.
Leidinggeven aan werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid
Uit de interviews met leidinggevenden blijkt dat het signaleren van knelpunten afhankelijk is van het
aantal oudere werknemers in het team en of deze werknemers wel of geen grote knelpunten ervaren om
tot aan de AOW-leeftijd te werken. Uit de enquête blijkt dat drie op de tien leidinggevende respondenten
van 45 jaar en ouder geen knelpunten ervaart van zijn/haar werknemers om tot aan de AOW-leeftijd te
werken. De ervaren knelpunten van werknemers van 45 jaar en ouder richten zich volgens de
leidinggevende respondenten vooral op gezondheidsklachten (36%), minder flexibel mee kunnen gaan
met veranderingen in de organisatie (35%) en fysieke belastbaarheid (28%).
Enerzijds geeft een meerderheid van de leidinggevende respondenten (71%) aan dat er voldoende
mogelijkheden zijn om werknemers van 45 jaar en ouder te faciliteren om gezond en met plezier te
kunnen blijven werken tot aan de AOW-leeftijd. Anderzijds hebben negen op de tien leidinggevende
respondenten (90%) behoefte aan aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Opvallend is dat de
mogelijkheid om eerder met pensioen te kunnen gaan het meest genoemd wordt (66%). De mogelijkheid
voor deeltijdpensioen wordt nauwelijks besproken en er wordt weinig gebruik van gemaakt. Andere veel
genoemde gewenste regelingen zijn: werknemers zelf de keuze laten tussen meer loon of vrije uren
(52%), mogelijkheden om verlof aan te spreken om eerder met pensioen te kunnen gaan (50%),
generatiepact (50%) en een kortere werkweek voor oudere werknemers (49%). Uit de telefonische
interviews met leidinggevenden blijkt dat er bij een aantal onder hen behoefte bestaat om werknemers
meer vrij te kunnen spelen of hen de mogelijkheid te kunnen bieden om flexibeler met hun tijd om te
gaan. Nu zijn de kosten voor minder werken volledig voor de werknemer en niet alle werknemers kunnen
zich dat permitteren. Driekwart van de leidinggevende respondenten geeft bovendien aan behoefte te
hebben aan andere, niet arbeidsvoorwaardelijke, regelingen om de inzetbaarheid van hun oudere
werknemers beter te kunnen faciliteren. Vooral genoemd zijn: (meer) mogelijkheden om, als het nodig is,
het takenpakket aan te passen (44%), (meer) aandacht voor het optimaal benutten van de expertise van
individuele werknemers (42%) en aanpak van de (te) hoge werkdruk (42%).
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