
Instellingsregeling Generatiebeleid Martini Ziekenhuis 

Inleiding 

Binnen het Martini Ziekenhuis en de Santeon ziekenhuizen  is duurzame inzetbaarheid een belangrijk 

onderwerp op de HR-agenda. Onze visie op STERK IN JE WERK is dat medewerkers gedurende hun 

hele loopbaan, in een veranderende werk- en privé- context, de gewenste werkprestatie kunnen, 

willen en mogen (blijven) leveren. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid om hieraan te voldoen en de 

organisatie faciliteert hen hierbij. Medewerkers zijn vitaal , bekwaam en gemotiveerd zodat zij hun 

werk in de toekomst met plezier kunnen blijven doen. 

De instellingsregeling Generatiebeleid Martini Ziekenhuis sluit goed aan bij de visie op duurzame 

inzetbaarheid en is daarmee een aanvulling op ons instrumentarium en een invulling van Bijlage D 

van de cao Ziekenhuizen. Deze regeling maakt het mogelijk dat oudere medewerkers minder uren 

werken, wat mogelijk een positief effect heeft op het  op een gezonde manier tot aan hun pensioen 

blijven werken. 

 

Voor wie 

De regeling is van toepassing op alle medewerkers - ongeacht de functie die zij in het ziekenhuis 

vervullen - die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 60 jaar of ouder zijn of worden. 

Hiermee wordt bedoeld dat je pas in aanmerking kunt komen voor toepassing van de regeling vanaf 

het moment dat je daadwerkelijk 60 jaar oud bent. Daarnaast is van belang dat medewerkers 

volgens de arbeidsovereenkomst gemiddeld 30 uur of meer per week werkzaam zijn (minimale 

deeltijd is 83,33%). 

Let op: de cao- afspraken zijn niet door vertaald naar de AMS. Medisch specialisten komen niet in 

aanmerking voor de regeling. 

Hoe werkt de regeling? 

Als je de wens hebt om minder te gaan werken en je wilt gebruik maken van de regeling 

Generatiebeleid, dan maak je dit bespreekbaar bij je leidinggevende. Je leidinggevende stemt in 

principe toe met deelname aan de regeling, behalve als er sprake is van zwaarwegende 

bedrijfsbelangen.  In het laatste geval  is dit door je leidinggevende afgestemd met de P&O adviseur. 

Voordat je kunt deelnemen aan de regeling, moeten eerst al je PLB uren zijn opgenomen (PLB-mee 

en PLB van het huidige jaar), waarbij  maximaal je nieuwe arbeidspercentage x 57 uren (jaarrecht 

PLB) mag blijven staan. Samen met je leidinggevende bepaal je wat de ingangsdatum is van de 

regeling; via Mijn Martini vul je de ‘Aanvraag overeenkomst regeling Generatiebeleid’ in. Deze 

aanvraag gaat naar je leidinggevende voor akkoord. Deze overeenkomst wordt opgenomen in je 

(digitale) personeelsdossier. 

Vanaf het moment van ingang van de regeling worden je vakantie-uren en PLB-uren (jaarrecht is 

maximaal 57 uur x nieuwe deeltijd) berekend op basis van je nieuwe arbeidspercentage. De ‘oude’ 

overgangsrechten vervallen door deelname aan deze regeling.  

Als je ervoor kiest om je pensioen vrijwillig voort te zetten op basis van je oude arbeidspercentage, 

kun je dit zelf aanvragen bij het pensioenfonds door het hiervoor bestemde formulier in te vullen en 

op te sturen (kijk hiervoor op www.pfzw.nl onder ‘vrijwillige voortzetting’).  Als je hier vragen over 

hebt of hulp bij nodig hebt, kun je langsgaan bij het  Medewerkersinformatiepunt . 

http://www.pfzw.nl/


Je kunt de financiële gevolgen van deelname aan de regeling zelf beoordelen met behulp van 

bijgaande tool (link naar rekentool van Jack).  

Mogelijk is het voor jou financieel niet interessant  om deel te nemen aan de regeling, maar je wilt 

wel graag minder uren werken. In dat geval zou je ook de mogelijkheden tot vervroegd pensioen of 

deeltijd pensioen kunnen onderzoeken (kijk hiervoor op ‘MijnPFZW’ op www.pfzw.nl). 

Voorwaarden 

- De regeling gaat in op 1 januari 2018 en loopt na vijf jaar af op 31 december 2022. Deze duur 
sluit aan bij de cao afspraken omtrent Generatiebeleid.   
 

- De regeling is tijdelijk van kracht voor de duur van 5 jaar. De gevolgen voor de medewerker 
die aan deze regeling deelneemt zijn van onbepaalde duur (in principe tot uitdiensttreding 
of pensionering). 
 

- Indien een medewerker, na vaststelling van de regeling Generatiebeleid (december 2017), 
vraagt om een contractophoging kan de betreffende medewerker, vanaf het moment van 
contractophoging, pas na drie jaar deel gaan nemen aan de regeling.  
 

- Nieuwe medewerkers die behoren tot de doelgroep mogen na een jaar een aanvraag 
indienen om deel te kunnen nemen aan de regeling. 
 

- De medewerker die gebruik maakt van deze regeling kan geen aanspraak meer maken op 
urenvermeerdering in welke vorm dan ook.  
 

- Leidinggevende stemt in met het  verzoek van de medewerker om gebruik te maken van de 
regeling, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hierover stemt  
leidinggevende  altijd eerst af met de P&O adviseur. 
 

- Na toepassing van de regeling is het uitgangspunt dat de medewerker minimaal 24 uur blijft 
werken (ondergrens). Voor veel functies in het ziekenhuis is deze minimale omvang 
noodzakelijk om de functie goed te kunnen blijven vervullen; in een aantal gevallen mede in 
verband met bekwaamheid en bevoegdheid.  
In incidentele gevallen kan het management, vanwege de duurzame inzetbaarheid van een 
medewerker, anders besluiten. 
 

- Deelname aan de regeling leidt niet tot toename van de werkdruk; de vrijgekomen uren 
worden ingevuld door een (nieuwe) collega. 
 

- Voordat een medewerker gebruik kan maken van de regeling Generatiebeleid moet de 
werknemer  al zijn PLB-uren  hebben opgemaakt. De maximale afwijking  bedraagt het 
nieuwe arbeidspercentage x 57 uren (jaarrecht PLB). Gedurende de tijd dat de werknemer 
deelneemt aan de regeling Generatiebeleid ontvangt hij PLB-uren conform artikel 12.2.1 Cao 
(57 PLB uren op voltijds basis).  De Overgangsregeling PLB  en (indien van toepassing) de 
bovenwettelijke vakantie uren, komen te vervallen.  
 

- Indien de werknemer dit wenselijk acht, kan de pensioenopbouw op 100% van het niveau 
van de oude omvang blijven plaatsvinden (vrijwillige voortzetting met 
pensioenpremieverdeling werkgever/werknemer van 50%/50%).  Let op: de medewerker 
moet hiervoor zelf de aanvraagprocedure vrijwillige voortgang van pensioen in gang zetten 
bij het pensioenfonds (hyperlink formulier) https://www.pfzw.nl/Documents/formulieren-



particulieren/aanvraag-voor-offerte-vrijwillige-voortzetting-binnen-dienstverband.pdf  
 

- Alle arbeidsvoorwaarden in de cao die gaan over tijd worden teruggebracht  naar het 
gekozen niveau van de arbeidsduur. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de werknemer 
waarop de variant van 80%-90%-100% van toepassing is, alle arbeidsvoorwaarden in tijd in 
de cao (bijv. verlof en PLB) teruggebracht worden naar 80% van de omvang van de 
arbeidsovereenkomst voorafgaand aan toepassing van de regeling Generatiebeleid.  
 

- De regeling gaat altijd in op de eerste van een kalendermaand. 
 

- De afspraken met betrekking tot de instellingsregeling Generatiebeleid Martini Ziekenhuis 
worden vastgelegd in een overeenkomst in Mijn Martini. 
 

- In geval van arbeidsongeschiktheid in de periode tussen het vastleggen van de afspraken en 
de daadwerkelijke ingangsdatum van de regeling Generatiebeleid is artikel  4.2.4 van de cao 
van toepassing.  

 
Evaluatie 
Na 1 jaar (januari 2019) wordt de regeling geëvalueerd. Eventuele herzieningen in de regeling 
zullen niet van toepassing  zijn op medewerkers die reeds deelnemen aan de regeling. 

  
 

Groningen, 01-12-2017 


