Langer werken bij Defensie
Stimuleer waar mogelijk, ontzie waar nodig!
Themaonderzoek IGK 2018
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1 Voorwoord
Duurzame inzetbaarheid is momenteel een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland: door demografische en
economische ontwikkelingen moeten we met z’n allen langer doorwerken. Uitgangspunt hierbij is dat werknemers
niet alleen langer productief blijven, maar ook vitaal en gezond hun pensioenleeftijd halen. Dat betekent dat er
mogelijk nieuwe eisen worden gesteld aan de competenties, inzetbaarheid en vitaliteit van onze werknemers, zowel
militair als burger.
Bij mijn rondgang door de organisatie word ik steeds vaker geconfronteerd met en aangesproken door
medewerkers over wat het betekent om langer bij Defensie te blijven werken. Burgermedewerkers krijgen te maken
met de generieke AOW-leeftijdsverhoging in Nederland en militairen hebben daarbovenop ook te maken met de
nieuwe diensteinderegeling (AOW-5). Men heeft veel vragen over wat de mogelijke gevolgen zijn voor zaken als
inzetbaarheid, dienstroosters, uitzendbaarheid, erkenning en waardering, etc. Veelal zijn hier nog geen duidelijke
antwoorden op en dat maakt mensen onzeker. Voor militairen geldt al langere tijd een geleidelijke toename van de
FLO leeftijd, maar het aangekondigde zgn. ‘ouderenbeleid’ dat de gevolgen hiervan zou adresseren, is nog steeds
niet geformuleerd, dan wel bekend gesteld.
Doordat het zittende personeel langer zal doorwerken, stagneert gedurende een aantal jaren de natuurlijke
uitstroom, en dus doorstroom. Dit heeft ook gevolgen voor ontplooiings- en bevorderingsruimte, wat weer kan
leiden tot een afname van welbevinden en motivatie. Sommige zullen zelfs kiezen voor een ander carrièrepad. Deze
beweging vraagt mogelijk om extra scholings-, erkennings- en waarderingsmaatregelen.
Als gevolg van veelal fysieke inzetbaarheidsbeperkingen en om oudere medewerkers geleidelijk voor te bereiden
op het einde van hun werkzame leven, zijn in het verleden vooral ontziemaatregelen geformuleerd. Met name bij
burgermedewerkers resulteren deze vaak in minder werken, meer verlof en aangepaste werkroosters. In de praktijk
verstoort dit de bedrijfsvoering, vooral bij onderdelen met een vergrijzend personeelsbestand. Afgezien daarvan
hebben oudere medewerkers ervaringen en competenties, die hierdoor niet optimaal worden benut, met als
mogelijk bijeffect dat men zich niet meer gewaardeerd voelt.
Kortom, langer werken heeft consequenties voor ons personeel en Defensie is hier nog niet goed op voorbereid.
Gezien de grote golf van vergrijzing die onze organisatie te wachten staat, is de urgentie voor dit onderwerp hoog.
Als organisatie en vanuit goed werkgeverschap moeten we anticiperen op het behouden van competente, gezonde
en gemotiveerde werknemers. Daarom is het van belang dat Defensie een heldere visie opstelt over duurzame
inzetbaarheid en met concrete maatregelen komt die ervoor zorgen dat ook de oudere werknemers gemotiveerd en
gezond onze organisatie kunnen blijven dienen.
Waar een van mijn vorige themaonderzoeken zich richtte op ‘de commandant in zijn kracht’, luidt de conclusie
van dit onderzoek: zet de oudere werknemer in zijn kracht. Mijn onderzoek toont aan dat sommige oudere
werknemers weinig gebaat zijn bij ontziemaatregelen en juist behoefte hebben aan meer uitdaging en
ontwikkelingsmogelijkheden. Werknemers moeten niet alleen inzetbaar blijven, maar zich ook door hun werkgever
gesteund en gestimuleerd voelen. Mijn advies is dan ook: stimuleer de oudere werknemer waar mogelijk, ontzie
waar nodig.
Duidelijkheid en motiveren met maatwerk, dat is de kernboodschap van dit ouderenbeleid. Durf als organisatie te
investeren in je personeel en focus op de baten, niet op de kosten. Recentelijk is er binnen onze organisatie een start
gemaakt om te komen tot een levensfasebewust personeelsbeleid, dat weliswaar het hele werkzame leven van de
medewerkers adresseert, maar zeker ook aandacht zal (moeten) schenken aan ouderenbeleid. Met de uitkomsten
van dit themaonderzoek wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.
Aan dit onderzoek hebben een groot aantal mensen van binnen én buiten de organisatie belangeloos meegewerkt.
Graag wil ik hen langs deze weg bedanken voor hun vaak bevlogen inbreng.
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Luitenant-generaal Hans van Griensven
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2 Aanleiding
Tijdens mijn werkbezoeken word ik steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van langer doorwerken op het
welbevinden van het personeel. Reeds jaren bestaat de behoefte aan ‘ouderenbeleid’, maar in de praktijk is daarvan
nog (te) weinig zichtbaar. Ondertussen speelt leeftijd, gekoppeld aan fysieke en cognitieve belastbaarheid, steeds
vaker een rol in de taakuitvoering van het personeel en heeft dit ook steeds regelmatiger effect op de directe
collega’s die het arbeidsverlies moeten compenseren. Ook kwesties over inzetbaarheidseisen, uitzendbaarheid,
stilstand in salarisontwikkeling, erkenning en waardering en andere aspecten, gekoppeld aan leeftijd, vragen om
aanvullende maatregelen en beleid.
Ondertussen verhoogt de Nederlandse Regering de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd steeds verder.
Naar verwachting stijgt de AOW-leeftijd in 2050 naar 70 jaar en 3 maanden. Dat is noodzakelijk om ons
pensioenstelsel betaalbaar te houden. Met het laatste arbeidsvoorwaarden-akkoord is voor Defensie een
nieuwe Diensteinderegeling (nDER) van kracht geworden. De nDER is gekoppeld aan de AOW-leeftijd, met de
wetenschap dat de militair dezelfde AOW-leeftijd heeft als iedere andere burger. De datum waarop een militair met
leeftijdsontslag gaat en een Uitkering Gewezen Militair (UGM) krijgt, is de vigerende AOW-leeftijd minus vijf jaar.
Vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat Defensie ervoor zorgt dat de werknemers vitaal inzetbaar blijven
én gezond de organisatie verlaten.

2.1 Doelstelling
Met dit themaonderzoek beoog ik een bijdrage te leveren aan de beantwoording van de toenemende vraag
naar ontwikkeling en aanpassing van ons bestaande personeelsbeleid als gevolg van het verschuiven van het
leeftijdsontslagmoment van militairen en burgers. Dit themaonderzoek inventariseert de aandachtsgebieden in het
personele vlak, die om aanvullende beleidsmaatregelen vragen omdat personeel binnen Defensie in de toekomst
langer zal doorwerken. Daarnaast geeft dit onderzoek concrete adviezen aan de Minister van Defensie hoe het
personeelsbeleid (zgn. ‘ouderenbeleid’) aan te passen.

2.2 Onderzoeksopzet
Dit themaonderzoek is uitgevoerd in twee fases. In de eerste fase is er met behulp van de afdeling Trend Onderzoek
en Statistiek (TOS) een kwantitatieve analyse gemaakt van de demografische ontwikkelingen binnen Defensie.
Daarnaast is er een literatuurstudie verricht naar ouderenbeleid en zijn in- en externe deskundigen over dit
onderwerp geraadpleegd. Verder zijn de plaatsvervangend Commandanten van de OPCO’s en defensieonderdelen
bevraagd over ouderenbeleid.
In de tweede fase van dit onderzoek heeft de IGK met behulp van een vragenlijst de ervaringen, knelpunten en
wensen in kaart gebracht van de directeuren P&O van de defensieonderdelen en de HDP over het vigerende
ouderenbeleid. Deze vragen richten zich op hun eigen bevindingen en de problemen die zij in de praktijk
ervaren nu werknemers langer door moeten werken. Tevens ligt de focus op de toekomst, waarbij wensen
en verbetervoorstellen centraal staan. Daarnaast zijn de eigen bevindingen van de IGK over het onderwerp
ouderenbeleid geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn de bevindingen gebruikt uit de werkbezoeken afgelegd
in 2017 en 2018.
De analyse van de vragenlijsten is gebruikt om tijdens een plenaire bijeenkomst op De Zwaluwenberg de
behoeftes van de operationele commandanten inzichtelijk te maken. Samen met P&O-vertegenwoordigers
van de defensieonderdelen hebben in- en externe deskundigen en beleidsmakers op het gebied van duurzaam
inzetbaarheid de bijeenkomst inhoudelijk versterkt. De uitkomsten van de diverse onderdelen van dit
themaonderzoek zijn opgenomen in de conclusies van dit rapport.
De conclusies van dit onderzoek vormen de basis voor de adviezen van de IGK om een modern(er) ouderenbeleid te
ontwikkelen als onderdeel van een meer omvattend levensfasebewust personeelsbeleid.

5

2.3 Leeswijzer
Dit themaonderzoek opent met een persoonlijk voorwoord van de IGK. Hoofdstuk 1 bevat de aanleiding,
doelstelling en opzet van het themaonderzoek. In hoofdstuk 2 is er aandacht voor de demografische ontwikkeling
binnen Defensie, gebaseerd op een analyse van TOS. Hoofdstuk 3 geeft een korte analyse van de literatuurstudie
en de input van in- externe experts en introduceert het gehanteerde theoretische MBO-model “de bepalende
factoren van de arbeidsprestaties” (zie figuur 1). Hoofdstuk 4 werkt enerzijds de signalen over ouderenbeleid uit de
werkbezoeken van de IGK uit en anderzijds worden de antwoorden van de defensieonderdelen op de vragenlijsten
geanalyseerd. Tevens geeft dit hoofdstuk de bevindingen van de plenaire sessie op de Zwaluwenberg weer. In
hoofdstuk 5 komen de conclusies van dit themaonderzoek aan bod. Tot slot staat hoofdstuk 6 in het teken van
adviezen.
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3 Demografische ontwikkelingen binnen Defensie in relatie
tot langer doorwerken
3.1 Inleiding
Demografische en economische ontwikkelingen hebben onder andere geleid tot de verhoging van de
pensioenleeftijd. Dit hoofdstuk beschrijft de AOW-stijging en de relatie tussen FLO en AOW voor militairen en
burgers. Vervolgens wordt een overzicht van de leeftijdsopbouw van FPS 3 militairen en burgers weergegeven.

3.2 AOW en FLO
Vanaf 2013 steeg de AOW-leeftijd stapsgewijs naar 67 jaar. Met ingang van 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de
levensverwachting. Bij stijgende levensverwachting gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. De
AOW-leeftijd wordt steeds 5 jaar van te voren vastgesteld; daarom is de exacte AOW-leeftijd nog niet voor iedereen
bekend. In 2018 is de AOW-leeftijd voor 2024 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.
Met de invoering van de nDER is er een koppeling gemaakt tussen de AOW-gerechtigde leeftijd en het moment
dat de militair met Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) gaat. Onder de nDER gaat de militair 5 jaar voorafgaand aan
de AOW-gerechtigde leeftijd met leeftijdsontslag. Onderstaande FLO c.q. AOW-berekening is gebaseerd op de
gegevens van de meest recente levensverwachtingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betekent
dat we binnen een periode van 8 jaar tijd, actief dienende militairen in dienst zullen hebben van 63 jaar.

FLO & AOW leeftijd
72
70
68
66
64
62
60
58
56
2021

2026

2032

2037
FLO

2043

2048

2054

2059

2064

AOW gerechtigde leeftijd

Tabel 1: Geschatte FLO en AOW leeftijd per 1 mei 2018

3.3 Demografische ontwikkeling
Het Ministerie van Defensie heeft naast militairen ook burgerambtenaren in dienst. Beide doelgroepen hebben hun
eigen rechtspositie. Zo verschilt bijvoorbeeld het moment om met pensioen te gaan. Bij de analyse van de twee
doelgroepen ligt in dit themaonderzoek de focus alleen op medewerkers met een vaste aanstelling: voor militairen
is dat een FPS fase 3 en voor burgers een vaste aanstelling (BAV).
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Militaire populatie
Onderstaande tabel geeft het huidige aantal fase 3 militairen per leeftijdscohort weer (peildatum 1 mei 2018). Omdat
de nDER voor militairen gekoppeld is aan de AOW-leeftijd, zal het aantal militairen boven de 60 jaar significant
toenemen. Op termijn is de verwachting dat actief dienende militairen de leeftijd van 66 jaar zullen bereiken. Het
aantal militairen van 55 jaar en ouder is op dit moment misschien nog niet erg groot, maar onderstaande grafiek
laat zien dat er binnen afzienbare tijd een groot aantal militairen in de leeftijdsbracket 50-55 jaar zal doorstromen
naar deze categorie. Met andere woorden: het is van groot belang dat defensie nu anticipeert op de grote boeggolf
die er aankomt.

Aantallen FPS 3 militairen per leeftijdcohort
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Tabel 2 Aantallen FPS3 militairen per leeftijdscohort (1 mei 2018)

Burgerambtenaren populatie
Naast de militaire medewerkers heeft Defensie ook een groot aantal burgermedewerkers met een vaste aanstelling
(circa 15.000) in dienst. Het onderstaand overzicht maakt inzichtelijk hoe de burgermedewerkers met een vaste
aanstelling (BAV) zijn verdeeld over de leeftijdscohorten. Net als bij de militairen is er bij de burgerambtenaren
sprake van een grote groep mensen in de leeftijdscategorie 55-60 jaar die een boeggolf vormen voor de nabije
toekomst. De uitdagingen onder de oudere burgerpopulatie zijn nu al significant aanwezig en zullen de komende
jaren dus alleen nog maar toenemen.

Aantallen burgerambtenaren met een BAV aanstelling per 1 mei 2018
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Tabel 3: Aantal burgerambtenaren met een BAV aanstelling (1 mei 2018)
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De uitdaging bij de burgerpopulatie om vitaal het pensioen (veelal gelijk aan de AOW-datum) te halen, is minstens
net zo groot als bij de militaire collega. Dit komt mede doordat burgerpersoneel geen collectief verplicht functioneel
leeftijdsontslag kent vooraf aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarentegen hebben burgers wel de mogelijkheid
om eerder vrijwillig met pensioen te gaan (het ABP keuzepensioen). Dit keuzepensioen is wel aan voorwaarden
onderhevig. Eén van de belangrijke voorwaarden is dat het keuzepensioen niet eerder kan ingaan dan op 60-jarige
leeftijd. Het is wel mogelijk om het pensioen te laten variëren, bijvoorbeeld door eerst een hoger pensioen uit te
keren en later een lager pensioen. Echter, het eerder laten ingaan van het pensioen heeft (grote) nadelige financiële
consequenties. Hoewel er in theorie een keuze is voor de burgermedewerker om eerder te stoppen met werken, is
dat voor de lagere schalen vaak financieel niet haalbaar en rest werken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. In de
praktijk geldt dit zeker voor de burgerschalen 2 tot en met 5, of wellicht nog hoger.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen burgermedewerkers met een vaste aanstelling over de
loonschalen.

Aantallen burgermedewerkers per loonschaal
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Tabel 4: Aantal burgermedewerkers per loonschaal bij Defensie
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4 Literatuurstudie
4.1 Inleiding
Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn thema’s zoals motivatie, gezondheid en duurzame
inzetbaarheid in relatie tot leeftijd nog relevanter geworden. Dit hoofdstuk behandelt de bestudeerde literatuur en
de input van in- en externe experts ten aanzien van het onderwerp ouderenbeleid. Daarnaast worden de bepalende
factoren van arbeidsprestatie uitgelegd aan de hand van een model, waarbij ten aanzien van beleid wordt
ingezoomd op Defensie.

4.2 MBO-model
Bestaat er een direct verband tussen leeftijd en duurzame inzetbaarheid? Door de jaren heen is de relatie
tussen leeftijd en arbeidsparticipatie of productiviteit velen malen onderwerp van studie geweest. Veel studies
benadrukken de complexiteit van het meten van de arbeidsprestatie of productiviteit ten opzichte van bijvoorbeeld
het vaststellen van lonen. Ondanks die complexiteit identificeren studies een aantal factoren die van invloed zijn op
arbeidsprestatie. Onderzoekers gebruiken verschillende modellen om deze factoren en hun onderlinge relatie weer
te geven. In dit onderzoek is gekozen om het zogenoemde Mens Beleid Organisatie (MBO) model1 te hanteren om
de bevindingen van deskundigen en uitkomsten uit de literatuurstudies te clusteren.

Beleid
Stimuleringsmaatregelen
Ontziemaatregelen
Erkenning en waardering
Periodiek Medisch Onderzoek

Mens

Organisatie

Belastbaarheid

Belasting

Fysiek
Mentaal
Competenties

(Bijzondere) Functie-eisen
Maatwerk
Leeftijdsopbouw

Figuur 1: De bepalende factoren van arbeidsprestaties
In bovenstaand figuur is het MBO-model met de aan arbeidsprestatie ten grondslag liggende factoren
weergegeven. Zo hebben drie factoren een grote invloed op de mate van arbeidsprestatie. De eerste is de
belastbaarheid van de Mens. Deze belastbaarheid hangt af van zijn fysieke en mentale gezondheid, evenals de
competenties waarover de medewerker beschikt. Vervolgens legt de Organisatie een bepaalde belasting op;
bijvoorbeeld bepaalde functie-eisen. Tot slot speelt Beleid een rol bij het brengen van evenwicht tussen Mens en
Organisatie.
De factoren in het model moeten met elkaar in balans zijn. Anders gezegd; als de belasting vanuit de organisatie en
de belastbaarheid van de mens niet voldoende op elkaar zijn afgestemd, gaat dit ten koste van de arbeidsprestatie.
Het formuleren van beleid heeft tot doel om het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te reguleren door
passende maatregelen te implementeren.

1

Dit model is een afgeleide van het model dat gebruikt is door de auteurs De Looze, Oeij, Blok en Groenesteijn (2007).
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4.3 De Mens
De eerste factor die een rol speelt bij arbeidsprestatie is de belastbaarheid van de mens. Hoe veranderen onze
fysieke en cognitieve vermogens en competenties met het ouder worden? Hieronder zijn de gevolgen van het ouder
worden voor de fysieke en cognitieve belastbaarheid en competenties toegelicht. Onderzoekers concluderen dat de
individuele productiviteit afgezet tegen de leeftijd een omgekeerd U-patroon vertoont, waarbij een toenemende
arbeidsprestatie gevolgd wordt door een afname van de arbeidsprestatie rond het vijftigste levensjaar. Ook is er
sprake van een grote spreiding op individueel niveau in de afname van arbeidsprestatie.

Fysieke belastbaarheid
Uit onderzoek blijkt dat met het stijgen van de leeftijd de belastbaarheid van mensen afneemt. Dat is veelal
merkbaar in het ademhalingsstelsel, het bewegingsapparaat en het cardiovasculaire systeem. Vanwege deze
lichamelijke verouderingsprocessen worden mensen met het stijgen van de leeftijd vatbaarder voor chronische
aandoeningen. Daarmee neemt tegelijkertijd hun belastbaarheid af. Vanaf een leeftijd van vijftig jaar hebben
mensen een grotere herstelbehoefte; zij moeten bijvoorbeeld langer rusten na een dag werken. Bovendien
duurt de herstelperiode na ziekte en ongevallen ook langer. Nog groter zijn de gevolgen voor de belastbaarheid
bij onregelmatige diensten; in het bijzonder bij nachtarbeid. Het menselijk lichaam heeft namelijk een ritme
dat samenhangt met het dag- en nachtritme. Slaappatronen, eetpatronen, lichaams¬temperatuur en de
hormoonhuishouding vertonen cycli die samenhangen met de wisselingen tussen dag en nacht. Dergelijke patronen
worden verstoord door het verrichten van nacht- en ploegenarbeid. Naarmate mensen ouder worden, verkleint
hun flexibiliteit in het omgaan met dit soort verstoringen. Daarentegen is de fysieke belastbaarheid ook positief
beïnvloedbaar, bijvoorbeeld door voldoende beweging, gezonde voeding, niet roken en gewichtsbeheersing.
Echter, hoewel uit diverse onderzoeken naar voren komt dat de lichamelijke gezondheid van oudere werknemers
achterblijft bij die van jongere collega’s, zijn die verschillen niet zodanig dat oudere werknemers minder inzetbaar
zijn, afgezien van functies met nachtdiensten en lichamelijk zwaar werk. Ook zijn oudere werknemers gemiddeld
minder vaak ziek, hoewel ze langer thuis zitten als ze zich eenmaal ziek hebben gemeld.

Cognitieve belastbaarheid
Er zijn verschillende aanwijzingen in de literatuur dat cognitieve vermogens vanaf een bepaalde leeftijd afnemen.
Studies die de ontwikkeling van mentale vermogens met de leeftijd onderzoeken, concluderen dat vooral het
analytische vermogen, de snelheid van denken en het werkgeheugen significant afnemen vanaf het 50e levensjaar.
Hierdoor gaan oudere medewerkers bij het oplossen van problemen minder snel, efficiënt en creatief te werk. Deze
cognitieve achteruitgang is wereldwijd terug te zien, zowel bij mannen als vrouwen, evenals bij mensen met hoge en
lage cognitieve vermogens.
Echter, niet alle cognitieve functies nemen af bij het verouderen. Zo blijft de intelligentie tot op hoge leeftijd op
peil. Studies maken hierbij onderscheid tussen vloeiende en gekristalliseerde cognitieve vermogens. De vloeiende
vermogens betreffen het analytisch vermogen, de snelheid van informatieverwerking en het werkgeheugen.
Hiertegenover staan de gekristalliseerde vermogens, die verwijzen naar grotendeels automatische, op kennis
gebaseerde procedurele en verbale vermogens. Deze gekristalliseerde vermogens blijken tot het 65e jaar alleen
maar toe te nemen. Hierdoor scoren ouderen beter op verbaal redeneren, discussiëren en begrip van grote gehelen.
Ook het mentaal uitgedaagd blijven draagt bij aan het op peil houden van de cognitieve belastbaarheid. Om je
cognitie te versterken is het van belang om continu nieuwe uitdagingen aan te gaan, zodat je hersenen nieuwe
verbindingen gaan maken en actief gehouden worden.

Competenties
Competenties zijn vaardigheden die ontwikkeld kunnen worden. Deze zijn gebaseerd op kennis, ervaring en
attitudes. Door een overschot aan opgebouwde kennis en ervaring zijn oudere medewerkers op dit gebied in
het voordeel van jongere medewerkers. Daarnaast lijkt de attitude (motivatie, commitment) van de oudere
medewerker niet systematisch te verschillen van die van de jongere medewerker. Een belangrijk probleem dat de
inzetbaarheid van oudere medewerkers kan ondermijnen, is de negatieve beeldvorming over de competenties en
vaardigheden van deze groep. Over het algemeen heerst het beeld dat oudere werknemers vergeleken met jongere
collega’s minder goed presteren, meer weerstand tegen veranderingen bieden en geen zwaar werk aan kunnen.
Wetenschappelijk onderzoek kan deze vooroordelen ontkrachten: oudere werknemers presteren ten minste net zo
goed als jongeren, zijn positief ingesteld, reageren minder emotioneel op problemen en bieden vaker hulp aan.
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Daarnaast hebben oudere werknemers niet minder motivatie dan hun jongere collega’s, maar andere motivatie:
zo streven ze in hun werk niet direct naar salarisverhoging of promotie, maar zijn ze meer gericht op sociaalemotionele doelen.
Op het gebied van competenties heeft de oudere medewerker dus een voorsprong op de jongere medewerker
dankzij de jarenlange opbouw aan ervaring. Dit positieve verschil kan goed van pas komen in een meestergezelconstructie tussen de oudere en jongere medewerker. In een meester–gezel werkconstructie kan de oudere
medewerker zijn jongere collega coachen en zijn door de jaren heen ontwikkelde vaardigheden overbrengen. Dit
sluit ook goed aan bij behoeften en de sociaal-emotionele doelen die oudere werknemers in het algemeen op de
werkvloer nastreven.

4.4 De Organisatie
Tegenover belastbaarheid van de medewerker staat de belasting die organisatie middels de functie van de
taakuitvoerder vraagt. Deze belasting komt onder andere tot uitdrukking in functie-eisen. Door aanpassingen door
te voeren in het werk of de werkomstandigheden kan de mate van belasting worden beïnvloed.

Functie-eisen
Functie-eisen zijn de eisen die de functie stelt aan de medewerker. Hierbij gaat het niet alleen om de uit te
voeren handelingen, maar ook over het kunnen omgaan met tijdsdruk, storingen, afwijkingen en onverwachte
gebeurtenissen die een ingreep vereisen. Zulke ingrepen kunnen een gevolg zijn van diverse factoren, bijvoorbeeld
het uitvallen van een computernetwerk, onjuiste of late informatie over werkopdrachten, misverstanden tussen
personen, een tekort aan tijd en middelen of onduidelijke en hoge normen. Als een medewerker niet (meer)
tegemoet kan komen aan zulke situaties in het werk, is het beroep dat gedaan wordt op diens persoonlijke
vermogen te groot. Functie-eisen leunen dus sterk op de vermogens en competenties van de medewerker.
Tegelijkertijd verwijzen de functie-eisen ook naar de te leveren prestatie, door te stellen wat de werkuitvoering
zou moeten opleveren in kwalitatieve en kwantitatieve zin. De balans tussen functie-eisen vanuit de Organisatie
(belasting) en vermogens of competenties van de Mens (belastbaarheid) bepalen of deze prestatie gehaald kan
worden.

Bijzondere functie-eisen en belastbaarheidseisen
Ondanks een goed arbeidsomstandighedenbeleid, zijn er soms verhoogde risico’s aan een functie verbonden die
niet weggenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een brandweerman die een brandend huis binnentreedt
om een persoon te redden. In deze situaties is er sprake van zogenoemde ‘bijzondere functie-eisen’. Hiermee
worden eisen in het werk bedoeld die een verhoogd risico op gezondheid of veiligheid met zich meebrengen voor
de werknemers of derden, en die niet door gangbare (ARBO) maatregelen kunnen worden voorkomen. De eisen
die worden gesteld aan de belastbaarheid en het verwerkingsvermogen van de werknemer bij blootstelling aan
bijzondere functie-eisen, worden belastbaarheidseisen genoemd.

Maatwerk
Organisaties hebben in het uitvoeren van (specifieke) taken behoefte aan het kunnen toepassen van maatwerk. Bij
specialistisch en/of operationeel optreden geeft maatwerk commandanten de benodigde ruimte om de taak uit te
kunnen blijven voeren. Om hierbij willekeur te voorkomen is het van belang dat er in het beleid uitgangspunten zijn
vastgelegd hoe in beginsel moet worden omgegaan met arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers.

Leeftijdsopbouw
De taak van een organisatie is in hoge mate bepalend voor de gewenste leeftijdsopbouw van het
personeelsbestand. Organisaties met veel bezwarende functies hebben in de regel behoefte aan jonge mensen. Het
langer doorwerken van de medewerkers heeft zijn effect op de leeftijdsopbouw van de organisatie. De gemiddelde
leeftijd en het aantal ouderen binnen het personeelsbestand neemt toe waardoor het uitvoeren van de taak wordt
bemoeilijkt.
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4.5 Het Beleid
Beleid kan de (on)balans tussen belastbaarheid en belasting reguleren, enerzijds door medewerkers te ontzien
en anderzijds door ze te ondersteunen of te stimuleren. In deze paragraaf komen de diverse ontzie- en
stimuleringsmaatregelen van Defensie aan bod, evenals andere belangrijke beleidsinstrumenten.

Stimuleringsmaatregelen
Stimuleringsmaatregelen zijn instrumenten die de organisatie inzet om personeel langer vitaal te kunnen laten
doorwerken. Een aantal voorkomende stimuleringsmaatregelen binnen Defensie zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Loopbaangesprekken
Aanpassing werkplek
Scholing/cursusdeelname
Taakverbreding/taakroulatie/taakversmalling (jobcarving)
Invoeren gezondheidsbeleid/stimuleren gezondheid
Sport/Yoga
Omscholen naar andere functie

Ontziemaatregelen
Meer gebruikelijk zijn ontziemaatregelen. Dit zijn maatregelen die oudere werknemers op basis van leeftijd extra
rechten toekennen ten opzichte van jongere collega’s. Deze leeftijdsafhankelijke regelingen zijn bedoeld om oudere
medewerkers minder te belasten. Ontziemaatregelen voor oudere medewerkers komen doorgaans voor op de
volgende gebieden:
•
•
•
•
•
•

Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling)
Bescherming burgerambtenaar m.b.t. nachtdiensten
Garantietoelage Toelage Onregelmatige Dienst burgerambtenaren
Maximale leeftijd bij uitzendingen
Extra verlof op basis van leeftijd
Overgangsbepalingen functioneel leeftijdsontslag

Defensie hanteert ontziemaatregelen op deze gebieden. Tegenwoordig is er buiten Defensie een trend zichtbaar
dat ontziemaatregelen zoals arbeidsduurverkorting, vervroegd pensioen of extra verlof voor ouderen geleidelijk
afnemen. Dat gebeurt niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat dergelijke regelingen de duurzame
inzetbaarheid van ouderen eerder belemmeren dan stimuleren. Door ouderen te ontzien in plaats van bij
de organisatie te betrekken en te stimuleren, ontstaat de kans dat zij zich buitengesloten voelen en minder
gemotiveerd zijn om aan het werk te blijven.

Erkenning en waardering
Eten, drinken, veiligheid en warmte vormen de belangrijkste primaire basisbehoeftes van de mens. Maar vrijwel
direct daarna volgt de sterke behoefte aan erkenning en waardering. Als we geen erkenning en waardering van
anderen krijgen, voelen we ons niet prettig en kan het zelfs de gezondheid schaden. Het is belangrijk dat, ongeacht
de leeftijd, de organisatie voldoende erkenning en waardering geeft aan medewerkers. Binnen Defensie zijn er een
groot aantal uitingen van erkenning en waardering gekoppeld aan het aantal dienstjaren. Hierbij valt te denken
aan ambtsjubilea, eerlijke en trouwe dienst medaille voor onderofficieren, “Jeneverkruizen” voor officieren en de
opbouw van loonschalen in het loongebouw. Met het oog op het langer gaan werken en dus meer dienstjaren gaan
opbouwen zullen erkennings- en waarderingsuitingen tenminste moeten meegroeien en eventueel ook worden
doorontwikkeld. Daarenboven is het vooral belangrijk dat de oudere medewerker het gevoel blijft houden dat hij er
toe doet en niet al is afgeschreven.
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Periodiek/Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Een PMO is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van medewerkers
in de organisatie te bewaken en te bevorderen. Een PMO is primair bedoeld voor individuele werkende mensen,
om beroepsziekten te voorkomen. Daarnaast biedt een PMO ook de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de
gezondheid van groepen werknemers binnen een afdeling of organisatieonderdeel. Iedere werkgever is verplicht
(art. 18 Arbowet) om zijn medewerkers een PMO aan te bieden. Daarentegen zijn werknemers niet wettelijk
verplicht tot deelname aan een PMO. Ook mag een PMO geen gevolgen hebben voor de rechtspositie van de
werknemer.
PMO bij Defensie
Vóór de wijziging van de Militaire Ambtenaren Wet (MAW) in 2009 beschikten de krijgsmachtdelen over een
Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO). Formeel was het mogelijk dat dit onderzoek zou uitwijzen of iemand
dienstongeschikt was, wat kon resulteren in ontslag wegens ziekte. In de praktijk werd echter zelden op basis van
een PGO-uitslag ontslag verleend. De grote meerwaarde van dit PGO was dat een regelmatig artsenbezoek was
verzekerd en tijdige interventie mogelijk maakte.
Binnen de nieuwe systematiek van de geïntegreerde gezondheidszorg bestaat een dergelijk contact niet meer. Deels
is het overgenomen omdat de arts nu de patiënten actief benadert. In de toekomst zal, bij voldoende capaciteit, op
vrijwillige basis het PMO worden aangeboden door de afdeling bedrijfsgezondheidszorg van het CEAG. Dit is een
wettelijke verplichting en bestrijkt de risico’s die op het werk worden gelo-pen. Het “PMO-Defensie” bestaat uit
digitale vragenlijsten en zo nodig uit aanvullend onderzoek.

Dienstongeschiktheid
De CDS A-700 beschrijft de eisen van de CDS waar iedere militair (onafhankelijk van zijn gevolgde traject) aan dient
te voldoen, teneinde ingezet te kunnen worden voor alle drie de hoofdtaken. Daarin staat ook dat een militair geen
chronische aandoeningen mag hebben, zoals bijvoorbeeld suikerziekte. Voor iedere militair bestaat een meldplicht
indien zij een chronische aandoening hebben (art. 19 AMAR). Bedrijfsartsen geven aan dat zij op dit moment al
regelmatig in gewetensnood komen met deze regelgeving bij militairen van 50 jaar en ouder met een chronische
aandoening. Indien een militair ouder dan 50 jaar niet meer aan CDS A-700 voldoet, wordt een pragmatische
oplossing gezocht c.q. dispensatie verleend voor de laatste paar dienstjaren. Defensie ontslaat dan niet wegens
dienstongeschiktheid. Nu militairen langer moeten doorwerken, zal er een grotere groep ontstaan die (in formele
zin) niet voldoen aan de CDS A-700 en waarvoor een (pragmatische) oplossing gezocht moet worden. Gezien de
gevolgen voor de jongere collega is dit een onwenselijke situatie; zij worden op deze wijze immers extra belast.
Burgerambtenaren zijn niet gehouden aan de regels verbonden aan dienstgeschiktheid. Daanrentegen kennen zij
wel zogenaamde functiegeschiktheid. Ook hier ligt het in de lijn der verwachting dat het steeds moeilijker wordt
voor burgers om aan deze functiegeschiktheid te kunnen blijven voldoen nu zij ook langer moeten gaan werken.

Uitzendingen
Op grond van afspraken in het arbeidsvoorwaarden-akkoord 2000-2001 geldt voor militairen met een leeftijd van
55 jaar en ouder geen verplichting tot uitzending in het kader van vredes- of humanitaire operaties. Bij missies
onder de vlag van de Verenigde Naties (VN) is in beginsel altijd de door de VN opgelegde leeftijdsbeperking van
maximaal 55 jaar van toepassing. Een uitzondering kan worden gemaakt voor functies in de rang van luitenantkolonel of hoger en bij bijzondere specialismen. Vanwege de ondervulling van de krijgsmacht en de nieuwe
diensteinde regeling ligt er momenteel een behoorlijke druk op het verhogen van deze maximale uitzendleeftijd.
Deze leeftijdsgrens heeft ook een impact bij de ontplooibare internationale hoofdkwartieren waar men er van
uitgaat dat alle geplaatste militairen uitzendbaar zijn.
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5 De defensieonderdelen aan het woord
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de signalen over ouderenbeleid uit de werkbezoeken van de IGK aan bod. Vervolgens
worden de resultaten geanalyseerd van de vragenlijsten die aan de defensieonderdelen zijn gestuurd. Daarnaast
zijn de opgebrachte zorgen en ideeën met betrekking tot het vigerende ouderenbeleid binnen Defensie tijdens een
plenaire bijeenkomst op 16 november 2018 op De Zwaluwenberg in dit hoofdstuk verwerkt.

5.2 Signalen over ouderenbeleid uit werkbezoeken
Bij het inventariseren van signalen over behoefte aan ouderenbeleid voor Defensie geven de defensieonderdelen
aan deze behoefte al in 2008 naar voren te hebben gebracht. Met het uitblijven van specifiek beleid is in de
afgelopen twee jaar het onderwerp ouderenbeleid opnieuw veelvuldig aan bod gekomen in de werkbezoeken van
de IGK. Zowel commandanten als de medezeggenschap en individuele medewerkers maken zich zorgen om het
uitblijven van leeftijdsbewuste maatregelen, zeker nu de nDER een feit is.
Ook tijdens de voorbespreking van de zomerrapportage van de IGK met de plaatsvervangend commandanten van
de defensieonderdelen werden diverse opmerkingen gemaakt ten aanzien van (ontbrekend) ouderenbeleid. Zo
werd de veelzeggende opmerking gemaakt: “Voorkom interne pensionering! Ontziebeleid leidt tot tweederangs
personeel”.
Ter illustratie van de noodzaak van ouderenbeleid volgen hieronder drie concrete voorbeelden uit de dagelijkse
praktijk, afkomstig van de Defensie Beveiliging en Bewaking Organisatie (DBBO), de Vliegbasis Eindhoven en de
huiscateraar Paresto.

DBBO
Een brief uit 2017 van de Commandant DOSCO aan de HDP zet de 55+ problematiek binnen de Defensie Beveiliging
en Bewaking Organisatie (DBBO) uiteen:
De ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van het personeel van de DBBO leidt tot risico’s voor de bewaking en tot overtreding van
wet en regelgeving.
Het aantal DBBO medewerkers in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder neemt snel toe. Deze categorie wordt beschermd door art.
30b, derde lid van het Burgerlijk Ambtenaar Reglement Defensie (BARD). Omdat aan hen geen dienst mag worden opgedragen
tussen 22:00 en 06:00 uur ontstaat een ongelijke verdeling van de nachtdiensten over het overige personeel.
Het totaal aantal medewerkers bij DBBO bedraagt ruim 1700 personen. In 2017 was hiervan 241 personen 55 jaar of
ouder. Dit aantal stijgt naar 344 personen in 2022. Dit betekent een stijging van 14% naar 20% in vijf jaar tijd. Lokaal
kan deze verhouding overigens nog ‘negatiever’ uitvallen.

Vliegbasis Eindhoven
In het werkbezoek verslag van de IGK aan de Vliegbasis Eindhoven van 23 augustus 2017 is het navolgende
opgebracht.
Op de vliegbasis zijn veel 50+ medewerkers werkzaam. De vigerende regelgeving voor deze doelgroep o.a. op het gebied van
ploegendiensten en inzet/uitzending hindert de bedrijfsvoering. Door zowel de commandant en haar managementteam als door de
medewerkers en medezeggenschap wordt de zorg uitgesproken over het uitblijven van ouderenbeleid. Mede gelet op het groot aantal
ploegendiensten en de reguliere werkzaamheden van de vliegercrews, die veelvuldig in het missiegebied optreden, is hier dringend
behoefte aan.
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Paresto
In het werkbezoekverslag van de IGK aan Paresto over het jaar 2017 is het navolgende opgebracht.
De gemiddelde leeftijd bij Paresto (55+) is een punt van zorg. De oudere werknemers maken op grote schaal gebruik van de PASregeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren). Medewerkers geven aan dat de capaciteit die door het beroep op deze regeling
verloren gaat, niet volledig wordt gecompenseerd. Daarnaast wordt niet altijd rekening gehouden met de fysieke belastbaarheid van
oudere medewerkers. Zij voeren zwaar werk uit, zoals bijvoorbeeld het opvoeren van gamellen. De pensioenleeftijd gaat steeds verder
omhoog. Medewerkers vragen zich af of er wel voldoende aandacht is voor het doorwerken tot op steeds hogere leeftijd en vragen
aandacht voor een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.
In bijlage A vindt u ter illustratie een compleet overzicht van de opgebrachte zorgen omtrent het onderwerp
ouderenbeleid in de werkbezoekverslagen van de IGK over de jaren 2017 en 2018.

5.3 Integrale analyse van de vragenlijsten
Er zijn in relatie tot het MBO-model een aantal vragen gesteld aan de defensieonderdelen, met het verzoek deze
te beantwoorden vanuit het perspectief van het eigen defensieonderdeel. De complete vragenlijst is opgenomen in
bijlage B.

Vraag 1: Ervaart u knelpunten in relatie tot inzet van oudere medewerkers?
Als eerste valt op dat er duidelijke verschillen zijn in de ervaringen van de defensieonderdelen met betrekking tot
het huidige ouderenbeleid. Zo geven een aantal defensieonderdelen aan op meerdere fronten tegen problemen aan
te lopen, zoals bij de PAS-regeling en de inzet van oudere werknemers bij nachtdiensten. Daarentegen geven andere
onderdelen aan nog geen structurele problemen te ondervinden. De Plaatsvervangende Commandanten geven bij
het bespreken van de zomerrapportage aan zich zorgen te maken over het langer doorwerken en het uitblijven van
ouderenbeleid.
Bij de genoemde knelpunten valt op dat er veelvuldig wordt aangeven dat de huidige ontziemaatregelen, zoals de
PAS-regeling en de beperkingen op het verrichten van nachtdiensten door 55+, een verstorende werking hebben op
de bedrijfsvoering. Zo verhogen deze maatregelen de werkdruk op de overige collega’s.

Vraag 2: Op welke gebieden moet defensie ouderenbeleid ontwikkelen?
Ten aanzien van de huidige regelgeving wordt unaniem aangegeven dat er te weinig mogelijkheden zijn om
adequaat om te gaan met het vergrijzen van de organisatie. De mogelijkheden die nu bekend zijn, worden als
beperkt en rigide ervaren.
Bij de gewenste veranderingen in het beleid noemen de defensieonderdelen regelmatig de mogelijkheid voor
demotie. Demotie maakt het mogelijk om terug te gaan van een hogere naar een lagere functie. Vaak houdt het een
salarisverlaging in. Aan de andere kant betekent het meestal een vermindering van werkdruk.
Ook de behoefte aan meer aandacht voor loopbaanbegeleiding en employability komt veelvuldig naar voren.
Daarnaast moet duurzame inzetbaarheid al vanaf aanvang van het dienstverband bij Defensie besproken worden
met de werknemer. Hierbij verwijst men naar zaken zoals gezonde voeding, voldoende beweging en gezonde
roosters. Ook wordt aangeven dat met name de directe leidinggevende het burgerpersoneel onvoldoende
motiveert en/of in de gelegenheid stelt om te sporten.
In het licht van duurzame inzetbaarheid is er vanuit alle defensieonderdelen de wens om de rol van de P&O
functionaris of loopbaanbegeleider te versterken. P&O zelf geeft aan over onvoldoende capaciteit en geld te
beschikken om het gewenste maatwerk te kunnen leveren.

Vraag 3: Moet de huidige regelgeving (met betrekking tot uitzendingen, de PAS en nachtdiensten)
gehandhaafd worden?
Over het uitzenden van militair boven de 55 jaar bestaat een eenduidig beeld: alle defensieonderdelen zijn van
mening dat dit in beginsel mogelijk zou moeten zijn. De twee begrippen die hier veel worden genoemd als
randvoorwaarden zijn vrijwilligheid en maatwerk.
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Op de vraag of er ook een PAS-regeling voor militairen zou moeten komen, wordt positief gereageerd. Hierbij
noemen de defensieonderdelen echter wel een aantal kanttekeningen. Zo moet er oog zijn voor compensatie voor
de productiviteit die verloren gaat. Ook moet de leeftijd waarop de PAS-regeling ingaat in lijn zijn met de verhoging
van de AOW- of FLO-leeftijd.
Over het handhaven van nachtdiensten voor militairen van 55 jaar en ouder zijn de defensieonderdelen verdeeld.
De meningen lopen uiteen, van het stopzetten van nachtdiensten en aansluiten bij de burgerregelgeving tot
vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid van de militair bij keuze voor een functie met nachtdiensten. Er zijn ook
defensieonderdelen die op basis van eventuele gezondheidseffecten militairen boven de 55 jaar geen nachtdiensten
meer laten verrichten. Om dat vast te stellen, zou een keuring moeten plaatsvinden.

Vraag 4: Moet Defensie de periodiek medische keuring weer invoeren?
Het idee om periodiek medewerkers te keuren valt in goede aarde bij de defensieonderdelen. Zij verschillen wel van
mening in de mate van verplichting, variërend van keuren op vrijwillige basis tot het uitspreken van een bindend
advies. Opvallend is dat alle defensieonderdelen aangeven dat het bij Defensie om een taak c.q. functie specifieke
keuring moet draaien, gericht op de belasting vanuit de Organisatie in relatie tot de belastbaarheid van de Mens.

Vraag 5 Investeert Defensie voldoende om personeel duurbaar inzetbaar te houden?
De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld. Een aantal defensieonderdelen is van mening dat Defensie
onvoldoende investeert om haar personeel duurzaam inzetbaar te houden. Deels wordt dit gelinkt aan
onvoldoende formatieruimte c.q. functies, gebrek aan adviseurs op het gebied van duurzame inzetbaarheid en deels
aan onvoldoende informatievoorziening. De overige defensieonderdelen zijn van mening dat Defensie voldoende
investeert, maar dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de individuele medewerker.

vraag 6: Zijn P&O en loopbaanbegeleiding voldoende instaat om op de problematiek met betrekking tot
ouderen in te spelen?
Alle defensieonderdelen geven aan dat de huidige P&O-afdeling en loopbaanbegeleiding nog onvoldoende is
uitgerust om de gewenste ondersteuning ten aanzien van ouderenbeleid te kunnen leveren. Door een gebrek aan
geld en capaciteit zijn de mogelijkheden voor P&O en loopbaanbegeleiding om maatwerk te kunnen leveren nog te
beperkt.

Vraag 7: Zijn er al activiteiten ontplooid speciaal voor oudere medewerkers om hen te ondersteunen in hun
werkzaamheden?
Initiatieven voor het ontplooien of aanbieden van specifieke activiteiten voor ouderen verschillen sterk per
defensieonderdeel. Variërend van het aanbieden van bijvoorbeeld bedrijfsfitness en tilcursussen tot het toch
inregelen van extra formatie om oudere medewerkers te kunnen vrijstellen van nachtdiensten. Daarentegen
zijn er defensieonderdelen die nog niet verder komen dan alleen het aanbieden van de PAS-regeling. Wat opvalt,
is dat er door de defensieonderdelen vooral op eigen initiatief/inzicht en heel intern gericht wordt gewerkt aan
ondersteunde activiteiten voor ouderen. Een centrale visie op hoe om te gaan met ouderen binnen Defensie
ontbreekt hierbij.

Vraag 8: Zijn er functies/functiegebieden die in uw ogen niet door oudere medewerkers uitgevoerd kunnen
worden?
Een tweetal defensieonderdelen komen met concrete functies die in hun ogen minder geschikt of zelfs ongeschikt
zijn voor oudere medewerkers. Zij noemen hierbij onder andere bewaking, brandweer en loadmasters. Zij geven
hierbij aan dat het hier niet alleen gaat om fysiek zware beroepen, maar ook om de mentale belasting van deze
beroepen.

5.4 Bevindingen themadag “Ouderenbeleid”
Op vrijdag 16 november 2018 heeft de IGK een themadag over ouderenbeleid op de Zwaluwenberg georganiseerd.
Diverse spelers – beleidsmedewerkers, commandanten en interne/externe experts – zijn bijeengebracht om met
elkaar van gedachten te wisselen over hun ervaringen, kennis en behoeften ten aanzien van ouderenbeleid binnen
Defensie. Uitgangspunt van deze bijeenkomst: ouderenbeleid draait om goed werkgeverschap. Defensie moet
ervoor zorgen dat de werknemers vitaal inzetbaar blijven én gezond de organisatie verlaten.
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‘Focus op baten, niet op kosten’
Hoe ga je om met personeel in een “groeiagenda” in plaats van een “krimpagenda”? Het viel de externe experts op
dat het woord ‘beleid’ vaak valt bij Defensie: kortom, Defensie is beleidsmatig georiënteerd. Zij beargumenteerden
dat verandering en vernieuwing teweeg wordt gebracht door leiderschap, in plaats van door beleid. Het revitaliseren
van medewerkers begint en eindigt met het personeel, door hen te motiveren en op de juiste plaats in te zetten. Een
expert wees erop dat er weinig wendbaarheid zit in een krijgsmacht die begint en eindigt met ‘beleid’. Daarnaast
vroegen zij een stuk bewustwording omtrent goed werkgeverschap: zo heeft Defensie het vaak over wat investeren
in personeel de organisatie kost, in plaats van wat het de organisatie oplevert. De experts raadden dan ook aan om
met een andere blik naar beleid rondom personeel te kijken, door niet te focussen op de kosten, maar op de baten.
Dat vraagt om een verandering van mindset.

‘Geen one size fits all’
De beleidsmedewerkers brachten op dat er al veel instrumenten zijn als het om ouderenbeleid gaat. Zij verwezen
bijvoorbeeld naar de bestaande faciliteiten van Defensie, zowel gericht op zorg, sport als voeding. In de praktijk
wordt er echter nog te weinig van de potentie van deze instrumenten gebruik gemaakt.
De behoefte binnen Defensie om demotie te kunnen aanbieden werd door alle deelnemers onderkend. Eveneens
werd het creëren van aandacht voor een tweede loopbaan op een vroeger moment in de carrière als belangrijk
punt genoemd voor medewerkers met zware functies. Als voorbeeld werd opgebracht een pilot waarbij oudere
repressieve brandweerlieden actief worden begeleid naar een tweede loopbaan. Een leeftijd van 55 jaar als moment
om te beginnen met spreken over een tweede loopbaan vond men veel te laat. Begin liever op een leeftijd van 35
met nadenken over een tweede carrière, dan is er genoeg tijd voor omscholing en voorbereiding.
Om maatwerk te faciliteren, waren de beleidsmedewerkers tevens voorstander van een ‘individueel keuzebudget’
(IKB). Het IKB is een geldbudget dat elke medewerker maandelijks flexibel kan inzetten voor door hem/haar
gekozen doelen. Het IKB wordt opgebouwd uit de componenten, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, een eventuele
levensloopbijdrage en het bovenwettelijk verlof. Een IKB biedt de mogelijkheid om de medewerker zijn eigen keuzes
te laten maken. Denk hierbij aan het kopen van extra verlof of het volgen van een opleiding/cursus.
Naast deze maatregelen concludeerden de beleidsmakers dat er vooral behoefte is aan een platform waarop
alle bestaande initiatieven en “best practices” van de werkvloer gedeeld worden. Praktijk en beleid zouden meer
moeten samenwerken bij het gebruiken en faciliteren van beschikbare middelen.
Het in één keer realiseren van een totaalconcept ouderenbeleid werd op dit moment als te complex gezien. De
bestaande initiatieven en best practices werden als basis gezien voor een start van een aangepast beleid en dienden
te worden ondersteund.

‘Onbekend maakt onbemind’
De commandanten verwezen terug naar het rapport van de IGK ‘commandant in zijn kracht’. De aanwezige
commandanten gaven aan dat zij meer duidelijkheid nodig hebben over hun bewegingsruimte met betrekking tot
ouderenbeleid. Bestaande instrumenten of mogelijkheden zijn niet altijd bekend bij de leidinggevenden. Daarom
is het wenselijk om huidige initiatieven meer onder de aandacht te brengen. Ook benadrukten zij de behoefte
aan meer gebruik van stimuleringsmaatregelen vanuit Defensie, in plaats van ontziemaatregelen. Daarvoor moet
eerst gekeken worden naar de belastbaarheid van de oudere medewerkers: zijn ze belastbaar of wordt vanuit de
organisatie teveel van ze gevraagd? De (her)invoering van een vernieuwd PMO wordt dan ook zeer gewaardeerd.
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6 Conclusies
In dit hoofdstuk komen de conclusies aan bod die voortkomen uit dit themaonderzoek.
Uit de literatuurstudie blijkt dat ongeveer vanaf het vijftigste levensjaar de arbeidsprestaties afnemen.
Daartegenover staat dat wetenschappelijk onderzoek een groot aantal ‘mythes’ over ouderen ontkracht: oudere
werknemers presteren net zo goed als jongeren, hebben een positieve attitude en zijn minder frequent ziek.
Om oudere werknemers, nu zij langer moeten doorwerken, duurzaam inzetbaar te houden, is het van belang
dat de organisatie zorgt voor een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van de medewerker. Met
beleidsinstrumenten kunnen deze twee factoren beter op elkaar afgestemd worden.
Uit mijn werkbezoeken blijkt dat het huidige beleid niet toereikend is om de uitdagingen van het langer doorwerken
voor burgers en militairen het hoofd te bieden. Ondertussen begint de behoefte aan ouderenbeleid zich af te
tekenen bij alle defensieonderdelen, ook de onderdelen die nu nog relatief weinig ouder personeel hebben. Uit de
analyse van TOS blijkt dat binnen afzienbare tijd het aantal 55 plussers binnen de organisatie sterk zal toenemen.
Het is van groot belang dat Defensie daar nu op anticipeert en vanuit goed werkgeverschap concreet actie
onderneemt.
Stimuleringsmaatregelen blijven onderbelicht terwijl daar binnen onze organisatie zo sterk behoefte aan is.
Stimuleringsmaatregelen zijn bedoeld om personeel langer vitaal te laten doorwerken. Dit varieert van het
aanpassen van werkplekken tot job sharing, jobcarving en (bij)scholing. Mijn onderzoek concludeert dat er ook
oudere werknemers zijn die behoefte hebben aan meer uitdaging en ontwikkelings-mogelijkheden.
Binnen het vigerende ouderenbeleid zijn de ontziemaatregelen sterk (over)vertegenwoordigd. Bovendien zijn de
huidige maatregelen nog niet in lijn gebracht met de ophoging van de ontslagleeftijd. Tegelijkertijd is het gevolg
van deze ontziemaatregelen dat er meer druk op naaste collega’s wordt gelegd, zoals bij de PAS-regeling. Maar nog
belangrijker: deze maatregelen drukken een grote groep waardevolle werknemers in een hoek, alleen vanwege hun
leeftijd, met als effect dat zij zich niet meer volwaardig bij de organisatie betrokken voelen. Op deze manier moet
Defensie ervoor waken dat oudere werknemers hun motivatie en betrokkenheid verliezen.
Door het langer moeten doorwerken ligt het in de lijn der verwachting dat steeds meer militairen en burgers in
formele zin niet meer kunnen voldoen aan de huidige inzetbaarheids- c.q. functie-eisen. Hierdoor ontstaat een
situatie waarin de organisatie zich gedwongen voelt om creatief om te gaan met dispensatiebeleid ter voorkoming
van dienstongeschiktheidsontslag. Dit kan zelfs leiden tot ongewilde dilemma’s.
Met de wijziging van de Militaire Ambtenaren Wet (MAW) in 2009 is bovendien de Periodieke Geneeskundige
Keuring verdwenen. Alle defensieonderdelen spreken hun voorkeur uit voor het terugkeren van een dergelijke
keuring in het kader van duurbare inzetbaarheid. Belangrijk uitgangspunt is dat deze nieuwe periodieke keuring
zich toespitst op taak specifieke belastbaarheid van de medewerker en dat er geen rechtspositionele consequenties
verbonden kunnen worden aan de uitslag.
Uit de plenaire bijeenkomst op De Zwaluwenberg komt als een van de belangrijkste punten naar voren dat
commandanten behoefte hebben aan mogelijkheden tot maatwerk voor de functievervulling bij oudere
werknemers. Bovendien, waar beleidsmedewerkers de commandanten aanbevelen om hun ruimte te nemen bij het
ontplooien van initiatieven, geven de commandanten aan vaak niet te weten over welke ruimte zij beschikken.
Bovendien blijkt de mogelijkheid om een PMO aan te vragen voor medewerkers bij een groot aantal commandanten
onbekend te zijn. Dit sluit aan bij de wens van de commandanten om de informatie en mogelijkheden ten aanzien
van ouderenbeleid (duurzaam inzetbaar) te ontsluiten op één centraal punt. Hierbij wordt gedacht aan een share
point of intranet omgeving.
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Erkenning en waarderingsuitingen zijn belangrijk voor het personeel. De koppeling van deze waardering aan het
langer door moeten werken is nog niet gemaakt. Ook de negatieve effecten van het langer doorwerken in termen
van stilstand in rang c.q. salaris blijft onderbelicht.
Maatwerk kunnen leveren is alleen mogelijk indien de organisatie beschikt over P&O personeel met voldoende
ervaring en gevoel voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Dit is nu onvoldoende het geval.
Nieuw beleid op grote schaal binnen afzienbare tijd realiseren lijkt niet haalbaar. Er zijn teveel koppelingen op
diverse aandachtsgebieden die mee dienen te veranderen. Defensieonderdelen zijn kleinschalige initiatieven gestart
om de problematiek omtrent ouderen inzet aan te pakken.
Goed werkgeverschap kenmerkt zich door niet te vragen wat investeren in personeel de organisatie kost, maar wat
het de organisatie oplevert. Dat vraagt om een verandering van mindset.
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7 Adviezen
De conclusies uit dit themaonderzoek ouderenbeleid leiden tot twee hoofd adviezen:
1. Stimuleer de oudere medewerker daar waar mogelijk en
2. Ontzie hem/haar alleen daar waar nodig!
Op basis van het MBO-model kom ik tot de volgende concrete deeladviezen:

Mens
1. Zet de oudere medewerker in zijn kracht en niet aan de kant! Maak gebruik van de kwaliteiten, competenties en
ervaringen van de oudere medewerker, bijvoorbeeld door de invoering van het meester-gezel principe.
2. Stel de medewerker in staat om zelf invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid door bijvoorbeeld het
introduceren van een individueel keuzebudget (IKB).

Beleid
3. Investeer in stimuleringsmaatregelen, maatwerk en in kwalitatieve en kwantitatieve P&O capaciteit. Denk
hierbij aan loopbaanbegeleiding voor bezwarende functies, aandacht voor een tweede loopbaan, stimulering
van mobiliteit en scholing, aanbieden van sportprogramma’s of lifestyle coaches, promoten van gezonde
voeding voor alle medewerkers.
4. Breng erkenning- en waarderingsuitingen, zoals ambtsjubilea en jenever-kruizen, en loonschalen in lijn met het
langer doorwerken.
5. Bouw bij voorkeur het bestaande aantal ontziemaatregelen, zoals de PAS-regeling en het beleid rondom
nachtdiensten en uitzendingen af of breng ze tenminste in lijn met de verschuivende pensioengerechtigde
leeftijd.
6. Onderzoek de wenselijkheid, dan wel mogelijkheid om te komen tot leeftijd gerelateerde maatregelen. Hierbij
kan gedacht worden aan het invoeren van een “militaire PAS-regeling”, demotie, job sharing of jobcarving.
7. Compenseer ontziemaatregelen op de werkvloer, zodat de werkbelasting voor de jongere collega’s niet
toeneemt.
8. Voer het Preventief Medisch Onderzoek (versneld) in. Begin bij functiegroepen waar bijzondere functie-eisen
aan verbonden zijn.

Organisatie
9. Pas daar waar nodig de werkplekken aan voor oudere medewerkers en maak gebruik van moderne
hulpmiddelen mogelijk.
10. Pas de regelgeving (zoals de CDS A-700) aan met betrekking tot functie- en dienstgeschiktheid voor burgers en
militairen. Voeg bijvoorbeeld een cluster 0 toe voor militairen en stel vast onder welke voorwaarden hier een
beroep op gedaan kan worden (leeftijd/functie).
11. Ondersteun en faciliteer bestaande initiatieven, voordat nieuw beleid ontwikkeld wordt. Verzamel daarnaast de
huidige mogelijkheden, initiatieven en best practices op een centraal platform. Hierbij kan gedacht worden aan
sharepoint of intranetpagina.
12. Geef commandanten meer mogelijkheden en bevoegdheden om, in overleg met medewerkers, lokale
maatregelen met betrekking tot ouderenbeleid te formuleren en te implementeren.
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Bijlage A - Ouderenbeleid in Werkbezoekverslagen 2017/2018
Tijdens de afgelegde werkbezoeken in 2017/2018 is het thema ouderenbeleid diverse keren aangesneden. Hieronder
een compilatie van de op gebrachte onderwerpen.

300 Matlogcie (d.d. 2 november 2018)
Punt 5 uit verslag:
Oudere werknemers geven aan dat er behoefte is aan ouderenbeleid/leeftijdsfasebeleid. Een deel van de oudere
burgermedewerkers ervaart negatieve gevolgen van de belasting van het werk. Volgens de oudere medewerkers zijn
er nog onvoldoende aanpassingen aan de arbeidsomstandigheden.

1 GNC (8 en 9 oktober 2018)
Punt 1 uit verslag:
Bij HQ 1GNC werken relatief veel oudere militairen. Het ouderenbeleid heeft hun belangstelling en er wordt
constructief over nagedacht. Diverse stafofficieren vragen zich af hoe civiele bedrijven omgaan met oudere
werknemers en geven aan dat een benchmark zou kunnen helpen om het ouderenbeleid bij Defensie vorm te
geven. Men is benieuwd of er voor militairen een PAS-regeling komt zoals de burgercollega’s die hebben. Vanaf een
bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 58 of 60, zouden twee militaire collega’s één functie kunnen delen om zodoende
werkzaam te blijven, maar wel met een lagere belasting en meer vrije tijd. Er bestaat behoefte aan informatie van de
HDP over het ouderenbeleid.

Matlogco Staf en S&A (2 oktober 2018)
Punt1 uit verslag:
Zowel CS en H-S&A als personeel van staf en afd. S&A vragen om ouderenbeleid. Bij Matlogco werkt een aanzienlijk
deel oudere werknemers, in zowel het militaire als burger bestand. In ouderenbeleid vragen zij om ondersteuning
om hun werk uit te kunnen voeren door o.a. mogelijkheden om capaciteitsverlies a.g.v. PAS-dagen te compenseren
door nieuw personeel aan te nemen. Daarnaast is er behoefte aan keuringen en gezondheidsadviezen voor ouder
personeel zodat zij duurzaam inzetbaar blijven. Ten aanzien van arbeidsvoorwaarden vragen zij aandacht voor
loonontwikkeling door bijvoorbeeld verlenging van de schaal. Veel militairen en burgers hebben hun eindrang/
schaal en hoogste trede bereikt en zien nu al jarenlang geen perspectief meer op dit gebied. Zij vragen daarnaast
ook aandacht voor levensfasebewust beleid zodat een jongere generatie op tijd opgeleid kan worden en het werk
over kan nemen.

Staf DOSCO (26 september 2018)
Punt 6 uit verslag:
De afdeling P&O vindt het feit dat loopbaanbegeleiding voor burgerpersoneel is ingericht een goede
ontwikkeling. Het is belangrijk dat de mobiliteit van burgers toeneemt, ook in het kader van het ouderenbeleid.
Loopbaanbegeleiders geven aan dat burgers wel willen bewegen, maar er zijn nog teveel belemmerende factoren.
Procedures ondersteunen mobiliteit onvoldoende en vanwege de werkdruk is er onvoldoende tijd voor scholing,
stages etc. Commandanten hebben er teveel last van als iemand wil gaan REPpen. Er is meer personele ruimte nodig
om de beweging van burgers te faciliteren.

Punt 10 uit verslag:
Uit het werkbezoek aan de staf DOSCO blijkt dat er verschil in interpretatie bestaat over de PAS-regeling en de 55+
regeling. Heeft een medewerker altijd recht op PAS-dagen of mag je er alleen gebruik van maken als de dienst het
toelaat? Geldt de 55+ regeling ook voor bereikbaarheidsdiensten? Juristen moeten hier nu een uitspraak over doen.
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Militaire muziek (12 juni 2018 en 14 augustus 2018)
Punt 1 uit verslag:
De Commandanten geven aan dat het beroep van muzikant een fysiek zwaar beroep is. Bij uitvoeringen komt het
regelmatig voor dat de muzikanten lang moeten staan en/of lopen terwijl zij daarbij muziek moeten maken. Ook
de weersomstandingheden kunnen pittig zijn. Met name de zware blaasinstrumenten vragen fysiek veel van de
muzikanten. De Commandanten geven dan ook aan dat zij behoefte hebben aan ouderenbeleid zeker nu de FLo
leeftijd verder naar achteren schuift.

B&TCo (27 maart 2018)
Punt 12 uit verslag:
Personeel van verschillende leeftijden vraagt aandacht voor levensfasebewust personeelsbeleid. FPS 1 en 2
personeel geeft aan dat de huidige werkdruk ten koste gaat van opleidingsmogelijkheden en een gezonde balans
tussen werk en privé. Zij geven aan dit gebrek aan ontwikkelperspectief, de onbalans in werk/privé, waar ook
zorgtaken vervuld moeten worden, redenen voor uitstroom zijn. Ouder FPS 3 personeel vraagt aandacht voor de
gevolgen van leeftijd en de nieuwe Diensteinderegeling in levensfasebewust personeelsbeleid. Dit betreft o.a. de
fysieke gevolgen van langer doorwerken, stilstand bij einde van een salarisschaal en een soort “PAS”-dagen voor
militairen. Daarnaast vraagt een deel van het personeel om opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden tot einde
loopbaan.

1GNC (d.d. 8 februari 2018)
Punt 3 uit verslag:
SNSO en Branch Chiefs vragen aandacht voor ouderenbeleid. Dit heeft zowel operationele als
functioneringsaspecten. Personeel dat ouder is dan 55 jaar kan enkel op vrijwillige basis uitgezonden worden. Het
HQ is een operationeel HQ en zendt personeel van HQ uit of kan als HQ operationeel ingezet worden. Een groeiend
aandeel van het Nederlandse personeel is ouder dan 55 jaar. De voorwaarden voor uitzending dienen besproken en
aangepast te worden om als HQ inzetbaar te zijn.

Staf CKmar (d.d. 19 oktober 2017)
Punt 8 uit verslag:
Ook wordt aandacht gevraagd voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. De FLO-leeftijd is de afgelopen jaren
opgelopen van 55 naar 62 jaar en zal verder verhoogd worden (tot 5 jaar verschil van de pensioengerechtigde
leeftijd). De gevolgen daarvan voor operationele inzet zijn echter nog niet verwerkt in de huidige regelgeving.

Vliegbasis Eindhoven (d.d. 23 augustus 2017)
Punt 3 uit verslag:
Op de vliegbasis zijn veel 50+ medewerkers werkzaam. De vigerende regelgeving voor deze doelgroep o.a. op het
gebied van ploegendiensten en inzet/uitzending hindert de bedrijfsvoering. Door zowel de commandant en haar
managementteam als door de medewerkers en medezeggenschap wordt de zorg uitgesproken over het uitblijven
van ouderenbeleid. Mede gelet op het groot aantal ploegendiensten en de reguliere werkzaamheden van de
vliegercrew dat veelvuldig in het missiegebied geschieden, Is hier dringend behoefte aan.

LO Sport (d.d. 8 juni 2017)
Punt 4a uit verslag:
Commandant LO&S-org geeft aan dat er slechts beperkt bevorderingsruimte is voor sergeant-majoors naar
adjudant. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de fysieke inspanning van functies op het niveau van sergeantmajoor door een groeiende groep oudere sergeant-majoors sportinstructeur moeten worden geleverd. C-LO&S
geeft aan dat dit tot een vergrote kans op lichamelijke overbelasting onder de oudere sportinstructeurs in de rang
van sergeant-majoor leidt.
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MCG (d.d. 23 mei 2017)
Punt 6 uit verslag:
Met het ook op de ophoging van de FLO leeftijd maakt men zich zorgen over de insteek van Defensie en CZSK
aangaande het te volgen ouderen beleid. Hoe gaat men binnen het korps om met de oudere militaire? Hoelang
moet hij operationeel blijven? Zijn er voldoende passende functies?

US Army & USAG Schinnen (d.d. 21 maart 2017)
Punt 8 uit verslag:
Door het overwegende oudere personeelsbestand, vormt de PAS-regeling een steeds groter probleem, zo stelt het
MC en enkele medewerkers. Om rechtspositionele gronden stemmen de supervisors wel in met het verzoek tot
minder werken, maar er komt geen oplossing voor de weg gevallen capaciteit. Aan US-zijde verwacht men dat dit
door de NL-werkgever wordt opgelost. Sommige medewerkers voelen zich ook onder druk gezet geen aanvraag in
te dienen, onder dreiging van mogelijk ontslag. Door de bezuinigingen is het ‘vet’ weg om PAS-uren gemakkelijk op
te vangen. Medewerkers geven aan dat dit zich ook doet merken bij verlof en ziekte.

Vliegbasis Leeuwarden (d.d. 14 februari 2017)
Punt 4 uit verslag:
Met name in de vakgebieden brandweer en luchtverkeersleiding zijn er zorgen omtrent het langer doorwerken in
relatie tot de (zware) functie eisen. Zij geven aan behoefte te hebben aan leeftijdsbewust personeelsbeleid.

CISBn (d.d. 9 februari 2017)
Punt 11 uit verslag:
Personeel vraagt zich af welke maatregelen zullen worden genomen voor personeel dar als militair tot 5 jaar voor
AOW doorwerkt. De senior onderofficieren vragen: waar en hoe operationele functies ingevuld zullen worden; wat
hun perspectieven zijn nu looptijd in rang is verlengd; hoe Defensie om wil gaan met de met de leeftijdsgrens van 55
jaar voor uitzendingen. Bij een parate eenheid zien zij het risico dat een deel van het organieke oudere personeel bij
een uitzending niet ingezet kan worden.

Paresto (d.d. heel 2017)
Punt 2 uit verslag:
De gemiddelde leeftijd bij Paresto (55+) is een punt van zorg. De oudere werknemers maken op grote schaal gebruik
van de PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren). Medewerkers geven aan dat de capaciteit die door het
beroep op deze regeling verloren gaat, niet volledig wordt gecompenseerd. Daarnaast wordt niet altijd rekening
gehouden met de fysieke belastbaarheid van oudere medewerkers. Zij voeren zwaar werk uit, zoals bijvoorbeeld
het opvoeren van gamellen. De pensioenleeftijd gaat steeds verder omhoog. Medewerkers vragen zich af of er
wel voldoende aandacht is voor het doorwerken tot op steeds hogere leeftijd en vragen aandacht voor een goed
leeftijdsbewust personeelsbeleid. D-Paresto wil voor 2018 door inzet van medewerkers van de Participatiewet de
fysieke belasting bij ouder werknemers opvangen. Tevens is er een start gemaakt met maatwerkoplossingen daar
waar capaciteit niet meer overeenkomt met invulling van de PAS-regeling. In de begroting voor 2018 is waar nodig
compensatie voor de PAS-dagen opgenomen.
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Bijlage B - Vragen t.b.v. IGK themaonderzoek ouderenbeleid
bij het Ministerie van Defensie
1. Ervaart u in de huidige situatie knelpunten in relatie tot de inzet van oudere medewerkers?
a. Zo ja, wat zijn deze knelpunten en op welk vak/functiegebied doen deze zich voor?
b. Hoe gaat u op dit moment met deze knelpunten om? Welke oplossingen hanteert u om deze knelpunten het
hoofd te bieden?
c. Ervaart u beperkingen in de regelgeving om deze knelpunten op te lossen?

2. Op welke gebieden zou het Ministerie van Defensie beleid moeten ontwikkelen c.q. herzien gelet op het
feit dat de medewerkers steeds langer gaan werken?
3. Binnen het huidige beleid zijn een aantal regelingen van kracht.
a. Vindt u dat de regel dat een militair boven de 55 jaar niet meer aangewezen kan worden voor uitzending
gehandhaafd moet blijven? Graag uw mening kort toelichten.
b. Vindt u dat de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS) regeling voor burgers navolging zou moeten
krijgen voor militairen? Welke praktische consequenties zou dit met zich meebrengen? Hoe zou Defensie
daar mee om moeten gaan?
c. De burgerambtenaar mag in beginsel boven de 55 jaar geen nachtdiensten meer verrichten, vindt u dat er
ook een dergelijke regeling voor militairen moet komen? Welke praktische consequenties zou dit met zich
meebrengen? Hoe zou Defensie daar mee om moeten gaan?

4. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande om meer inzicht te krijgen in de (fysieke) belastbaarheid van
oudere medewerker, Vindt u dat Defensie (weer) een periodieke keuring (om de 5 jaar) zou moeten gaan
invoeren voor oudere medewerkers? Indien ja vanaf welke leeftijd?
5. Vindt u dat het Ministerie van Defensie voldoende in haar personeel investeert om ze duurzaam
inzetbaar te houden? Zo niet wat zou er in uw ogen verbeterd kunnen worden?
6. Zijn de P&O adviseurs en loopbaanbegeleiders voldoende in staat om adequaat in te spelen op de
problematiek m.b.t. oudere medewerkers in uw organisatie?
7. Heeft u activiteit ontplooid speciaal voor oudere medewerkers om hen te ondersteunen in hun
werkzaamheden?
8. Zijn er functies/functiegebieden die in uw ogen niet door oudere medewerkers uitgevoerd kunnen
worden?
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