
Duurzame inzetbaarheid medewerkers 5 jaar voorafgaand aan de voor medewerker geldende AOW-leeftijd 

De regeling duurzame inzetbaarheid medewerkers heeft deel uitgemaakt van het sociaal raamwerk van 1 juni 
2018 – 1 juni 2021. 
Vanaf 1 juni 2021 maakt de regeling geen deel meer uit van het sociaal raamwerk, maar blijft onverkort van 
toepassing voor alle medewerkers van Noorderboog. 

Noorderboog wil actief bijdragen aan het inzetbaar houden van haar medewerkers op korte en lange termijn. 
Het lukt niet in alle gevallen om het werk en de werkomstandigheden aan te passen aan de wensen en 
mogelijkheden van alle medewerkers. Toch willen we een maximale inspanning verrichten om dit te kunnen 
blijven realiseren.  
In ieder geval willen we medewerkers 5 jaar voorafgaand aan de voor medewerker geldende AOW-leeftijd die 
zelf de nadrukkelijke wens hebben om gedeeltelijk eerder te stoppen met werken aanbieden om de financiële 
mogelijkheden daartoe te laten onderzoeken.  

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden die medewerkers kunnen inzetten in de laatste jaren voor ingang 
van het pensioen/aow. 

1) Minderwerken en pensioen (deels) laten ingaan (VOP)
2) Volledig stoppen vóór de “normale” pensioenleeftijd
3) Doorwerken tot aan de reguliere pensioenleeftijd
4) Lager salaris door andere functie of minder werken met vrijwillige voortzetting pensioenopbouw of

VOP

Eerder gedeeltelijk stoppen met werken heeft een nadelig effect op het huidig inkomen en op de 
pensioenuitkering. Maar medewerkers die 5 jaar voor de voor hen geldende AOW-leeftijd  zelf overwegen om 
eerder gedeeltelijk met pensioen te gaan of anderszins (gedeeltelijk) te stoppen met werken omdat zij het werk 
te zwaar ervaren om tot hun AOW-gerechtigde leeftijd, voor de volledige duur van hun arbeidsomvang te 
werken, wil Noorderboog, in ieder geval zo lang de sector VVT nog geen andere regeling kent in de CAO, een 
aanvulling op het inkomen toekennen.  

Navolgende opties zijn mogelijk. Maatwerk in de geest van onderstaande voorbeelden is eveneens 
mogelijk. Een en ander in overleg tussen leidinggevende/adviseur M&O en medewerker.  
• 60% werken – 80% dienstverband  – 80% pensioen opbouwen - 20% pensioen opbouwen o.b.v. de

verdeling 50% kosten werkgever en 50% kosten medewerker of pensioen voor overbrugging
vervroegen

• 70% werken – 85% dienstverband – 85% pensioen opbouwen – 15% pensioen opbouwen o.b.v. de
verdeling 50% kosten werkgever en 50% kosten medewerker of pensioen voor overbrugging
vervroegen

• 80% werken – 90% dienstverband – 90% pensioen opbouwen – 10% pensioen opbouwen o.b.v. de
verdeling 50% kosten werkgever en 50% kosten werkgever of pensioen voor overbrugging vervroegen

De keuze om pensioen op te willen bouwen tot 100% salaris of om pensioen voor overbrugging te vervroegen 
ligt bij medewerker. 

Gebruik maken van deze regeling houdt in dat de medewerker een vrijstelling krijgt van een deel van het aantal 
overeengekomen uren conform de huidige arbeidsovereenkomst. De vrijstelling houdt in dat de medewerker 
zijn reguliere salaris naar rato krijgt uitbetaald en dat ook de werknemersverzekeringen waaronder pensioen 



en overige reguliere inhoudingen op het salaris blijven plaatsvinden. Er wordt dus nog steeds pensioen betaald 
en opgebouwd over de uren waarvoor vrijstelling wordt verleend. Daarnaast kan de medewerker voor de 
resterende uren die ingeleverd worden desgewenst op vrijwillige basis ook pensioen blijven opbouwen door 
hiervoor zelf een regeling te treffen met het pensioenfonds.  De medewerker en leidinggevende kunnen samen 
vaststellen wat de optimale ondergrens voor de werkbelasting en de functie van deze medewerker is. Door het 
terugbrengen van de arbeidsduur worden alle arbeidsvoorwaarden ‘in tijd’ in de Cao eveneens teruggebracht 
naar het gekozen niveau, waarbij de bovenwettelijke vakantie-uren komen te vervallen.  

De uren die op deze manier binnen de organisatie vrijkomen, kunnen indien de omstandigheden binnen 
Noorderboog dit toelaten worden herbezet.  

Aldus overeengekomen te Meppel op 15 juni 2021 

Ondergetekenden: 

Noorderboog (hierna te noemen werkgever) vertegenwoordigd door de heer H.A.E. Duits, voorzitter Raad van 
Bestuur 

en 

CNV Zorg en Welzijn onderdeel van Connectief 
vertegenwoordigd door  : K. Kasper 

FBZ, vertegenwoordigd door : B. Sprokholt 

Nu ’91 vertegenwoordigd door : R. Wisman 

Namens de werkgever :    

Namens CNV Zorg en Welzijn 
onderdeel van Connectief  : 

Namens FBZ : 

Namens Nu ’91 : 
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