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De CAO Wijzer Duurzame Participatie biedt op zes thema’s
handreikingen voor duurzaam participatiebeleid. De wijzer
bevat aanbevelingen voor CAO-afspraken en maakt inspirerende
voorbeelden en instrumenten zichtbaar. Het gebruik van de
inhoud van deze wijzer is vrij, mits de bron wordt vermeld.
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aanbevelingen

keuzeruimte voor
bedrijf en individu

Neem in de CAO een samenhangende
paragraaf op over duurzame inzet
baarheid, maatwerk, overleg en
medezeggenschap.

Leg de rol van de personeelsvertegen
woordiging vast bij de ontwikkeling van
en het toezicht op de uitvoering van
duurzaam participatiebeleid.

Stimuleer dialoog tussen leiding
gevende en werknemer over
functioneren en inzetbaarheid.
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Vergroten keuzeruimte én
versterken dialoog
Duurzaam participatiebeleid vereist een open bedrijfs
cultuur. Daarin is ruimte voor diversiteit van medewerkers
én de veranderingen in wensen, behoeften en mogelijk
heden die optreden door loopbaanontwikkeling, ouder
worden en transities in de levensloop. Het vraagt om
individueel maatwerk, het stimuleren van de eigen verant
woordelijkheid van werknemers en dus ruimte voor keuzes.

Bevorder maatwerk in werktijden
en arbeidsduur door individuele
afspraken en verdere flexibilisering
van arbeidstijden en arbeidsduur.

Een goede afstemming tussen eisen van het bedrijf en
wensen en mogelijkheden van individuele werknemers
vraagt om volwassen arbeidsverhoudingen waarin dialoog
op het niveau van de bedrijven en van leidinggevende en
individuele werknemer een centrale rol speelt.

Leg in de CAO een individueel
recht vast op scholing gericht
op loopbaanontwikkeling en
mobiliteit en/of stel een individueel
inzetbaarheidbudget beschikbaar.

Meer regels brengt helderheid in rechten en plichten en
het ondersteunt gelijke behandeling, maar beperkt maat
werk. Minder regels geeft ruimte aan leidinggevende
en werknemer voor individueel maatwerk. Het verdient
aanbeveling het maatwerk te ondersteunen én te kaderen
door transparantie over beleid en mogelijkheden en toe
passing regelmatig te evalueren in samenspraak met de OR.
Dat beperkt het risico van willekeur.
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open bedrijfscultuur

Leg in de CAO vast dat non-discriminatie en
gelijke behandeling belangrijke uitgangspunten
zijn in het werving-, selectie- en aannamebeleid.

Stimuleer via de CAO een tijdelijk positief
discriminatiebeleid bij de werving-,
selectie- en aanname van personeel om
specifieke onevenwichtigheden in de
personeelsamenstelling weg te nemen.

Leg in de CAO afspraken vast gericht op scholing
en het bieden van werkervaringkansen voor
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Neem een algemene bepaling over gelijke
behandeling op in de CAO’s en bevorder dat
overige CAO-afspraken en personeelsbeleid niet
in strijd zijn met gelijke behandelingswetgeving.

Stimuleer de ontwikkeling van diversiteitbeleid
door een algemene bepaling hierover in de CAO
op te nemen en bevorder de uitvoering ervan
door activiteiten vanuit de sectorfondsen.
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Open bedrijfscultuur
Niet iedereen heeft dezelfde kansen op de
arbeidsmarkt. Zo is de arbeidsdeelname van
allochtone Nederlanders, chronisch zieken en
gehandicapten, jongeren, ouderen en personen
zonder of met verouderde kwalificaties laag.
Het kost hen moeite in te stromen en eenmaal
aan de slag, blijft hun binding met het bedrijf
vaak fragiel. Branches en bedrijven kunnen een
bijdrage leveren aan de duurzame participatie
van deze kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
door open te staan voor deze groepen en hun
inzetbaarheid te bevorderen. Dat kan door
gelijke kansen te bieden of voorkeursbeleid bij
werving en selectie, gerichte ondersteunende
maatregelen om de transitie van niet werken
naar werken te faciliteren en door een
interne bedrijfscultuur waarin diversiteit en
ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen
vanzelfsprekend zijn.
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Zorg voor verdere flexibilisering
van het ouderdomspensioen, zodat
ook na de 65ste verjaardag een
geleidelijke overgang van werken
naar pensionering kan plaatsvinden.

Schrap het automatische, van
rechtswege ontslag bij het bereiken
van de 65-jarige leeftijd.

Maak in CAO’s heldere afspraken
over de arbeidsvoorwaarden van
65-plussers of stel deze gelijke aan
die van 65-minners.
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Meer flexibiliteit bij
ouderdomspensioen gewenst
In vrijwel alle regelingen voor het ouderdoms
pensioen is het sinds 2006 mogelijk het ouder
domspensioen vóór de 65-jarige leeftijd in te
laten gaan, al dan niet in deeltijd. Het is vaak
nog niet mogelijk het ouderdomspensioen
uit te stellen tot ná de 65-jarige leeftijd. In
veel CAO’s wordt de arbeidsovereenkomst
bovendien beëindigd bij het bereiken van
de 65-jarige leeftijd of het ingaan van het
ouderdomspensioen. Vanuit duurzaam
participatieperspectief is het wenselijk een
al dan niet geleidelijke overgang van werken
naar niet meer werken ook na de 65-jarige
leeftijd mogelijk te maken en zorg te dragen
voor duidelijke arbeidsvoorwaarden voor
65-plussers.
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aanbevelingen
Neem in de CAO een bepaling op over het
belang van duurzaam inzetbaarheidbeleid.
Leg in de CAO een recht op en een verplichting
tot het volgen van functiegerichte scholing vast,
ook voor flexwerkers.
Leg in de CAO een individueel recht vast
op scholing voor loopbaanontwikkeling en
mobiliteit en stel daarvoor budget beschikbaar.

Duurzaam leren en ontwikkelen
Als een werknemer zijn kennis en vaardigheden op
peil houdt en meegroeit met veranderingen in het
bedrijf en op de arbeidsmarkt nemen zijn kansen op
duurzame participatie over de hele levensloop toe.
Onvrijwillige transities naar werkloosheid kunnen
worden voorkomen of in duur beperkt. Het is van belang
in bedrijven zodanige voorwaarden te creëren dat
werknemers werkzaamheden kunnen blijven verrichten
die de organisatiedoelen en individuele employability
ten goede komen. Gedacht kan worden aan leeftijd- en
loopbaanbestendige functieprofielen, het ondersteunen
van competentieontwikkeling én mobiliteit van werk
nemers. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer
om zich actief voor de eigen competentieontwikkeling en
employability in te zetten en de dialoog aan te gaan met
de eigen leidinggevende over gewenste ondersteuning
en uitdaging.
De aanbevelingen richten zich op duurzame inzetbaar
heid voor alle werknemers én voor specifieke groepen
zoals werknemers met belastende beroepen of kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt.
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Leg in de CAO extra employability-inspanningen
vast voor medewerkers in zware beroepen.
Leg in de CAO een recht op loopbaanadvies, het
periodiek voeren van loopbaangesprekken en
het opstellen van POP’s vast.
Verbreed de scope van O&O-fondsen naar
activiteiten gericht op het bevorderen van
een bredere inzetbaarheid van de individuele
medewerker.
Leg in de CAO afspraken vast over werkzekerheid
in sociale plannen bij reorganisaties en fusies.
Leg in de CAO een duurzaam participatiebeleid
vast voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
Leg in de CAO afspraken vast gericht op het
bevorderen van de inzetbaarheid van kwetsbare
groepen.
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aanbevelingen
Bevorder maatwerk in werktijden
en arbeidsduur door individuele
afspraken en verdere flexibilisering van
de arbeidstijden en de arbeidsduur.

Leg in de CAO afspraken vast
over telewerken.

Balans tussen werk en privé
Loopbanen van nu kenmerken zich door grillige
patronen. Veel werknemers schakelen van meer
naar minder werken en andersom en zorgen in de
vrijkomende tijd voor kinderen, naasten of zichzelf,
maken een reis, of volgen een intensieve studie.
Vanuit het perspectief van duurzame participatie
is het van belang dat de binding met de arbeids
markt niet wordt verbroken.
Het combineren van werken met leren, zorgen
en/of vrije tijd wordt gemakkelijker als werk
nemers keuzes kunnen maken aangaande de
werktijden en de arbeidsduur en gebruik kunnen
maken van verlofregelingen en andere faciliteiten,
die aansluiten bij de wensen en behoeften vanuit
de privé-situatie. Op deze terreinen is al veel in
wetgeving vastgelegd, maar aanvullende CAOafspraken op dit terrein zijn nodig om een goede
balans tussen werk en privé te kunnen waarborgen.
Informatie over de wettelijke regelingen voor het
combineren van arbeid en zorg is te vinden op
www.leeftijd.nl.
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Maak in de CAO bovenwettelijke
afspraken over langdurig zorgverlof.

Leg in de CAO een terugkeerregeling
vast bij vrijwillig ontslag als gevolg van
zorgverplichtingen.

Maak afspraken over levensloopsparen
en verlofsparen in de CAO.

Maak deeltijdwerken in alle
functies mogelijk.
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aanbevelingen
Maak in de CAO afspraken over versterking van
het preventieve arbobeleid voor de substantieel
belastende functies.

Besteed in de (branche-)RIE aandacht aan de
gevolgen van leeftijd, functieverblijfsduur,
loopbaan- en levensfase voor de belastbaarheid
van medewerkers.

Breng de maatregelen in kaart waarmee
ingespeeld kan worden op veranderingen
in de belastbaarheid en neem deze op in de
arbocatalogus.

Meer aandacht voor
belastbaarheid en vitaliteit nodig
Elke organisatie is gebaat bij gezonde, vitale medewerkers, of ze nu jong of oud zijn. Nu werknemers langer
zullen (moeten) doorwerken en vaker verschillende taken
combineren dan vroeger, verdienen gezonde en veilige
werkomstandigheden én de vitaliteit van medewerkers
nog meer aandacht.
Het is van belang de balans tussen de werkbelasting en
de belastbaarheid van de werkenden in evenwicht te houden. Overbelasting brengt het risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid met zich mee, onderbelasting vooral
te weinig uitdaging en verlies van plezier in het werk.
Veel bedrijven hebben de laatste jaren de uitval van werknemers beperkt door hun arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid. Het is zaak dat vast te houden, maar tegelijk het
beleid gericht op de weerbaarheid, vitaliteit en gezondheid van medewerkers te versterken. Activiteiten op dit
terrein dragen bij aan minder verzuim en een hogere
productiviteit en hebben een positief effect op de fysieke
en mentale belastbaarheid van werknemers en daarmee
op hun duurzame inzetbaarheid.
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Maak afspraken over gezondheidsbewaking
in de vorm van gericht Periodiek Medisch
Onderzoek.

Stimuleer het gebruik van de Work Ability Index.

Bevorder investeringen in vitaliteitprogramma’s
en maak afspraken over de omvang per bedrijf of
medewerker.

Maak het thema werkbelasting en de
belastbaarheid van de medewerker onderdeel
van het functioneringsgesprek.
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volledige kaart

keuzeruimte voor bedrijf en individu
aanbevelingen
Neem in de CAO een samenhangende paragraaf op over duurzame
inzetbaarheid, maatwerk, overleg en medezeggenschap.
Leg de rol van de personeelsvertegenwoordiging vast bij de
ontwikkeling van en het toezicht op de uitvoering van duurzaam
participatiebeleid.
Stimuleer dialoog tussen leidinggevende en werknemer over
functioneren en inzetbaarheid.
Bevorder maatwerk in werktijden en arbeidsduur door individuele
afspraken en verdere flexibilisering van arbeidstijden en arbeidsduur.
Leg in de CAO een individueel recht vast op scholing gericht op
loopbaanontwikkeling en mobiliteit en/of stel een individueel
inzetbaarheidbudget beschikbaar.

gezond en veilig werken
aanbevelingen
Maak in de CAO afspraken over versterking van het preventieve
arbobeleid voor de substantieel belastende functies.
Besteed in de (branche-)RIE aandacht aan de gevolgen van leeftijd,
functieverblijfsduur, loopbaan- en levensfase voor de belastbaarheid
van medewerkers.
Breng de maatregelen in kaart waarmee ingespeeld kan worden
op veranderingen in de belastbaarheid en neem deze op in de
arbocatalogus.
Maak afspraken over gezondheidsbewaking in de vorm van gericht
Periodiek Medisch Onderzoek.
Stimuleer het gebruik van de Work Ability Index.
Bevorder investeringen in vitaliteitprogramma’s en maak afspraken
over de omvang per bedrijf of medewerker.
Maak het thema werkbelasting en de belastbaarheid van de
medewerker onderdeel van het functioneringsgesprek.

open bedrijfscultuur
aanbevelingen

flexibel met pensioen
aanbevelingen

Leg in de CAO vast dat non-discriminatie en gelijke behandeling
belangrijke uitgangspunten zijn in het werving-, selectie- en
aannamebeleid.

Zorg voor verdere flexibilisering van het ouderdomspensioen, zodat
ook na de 65ste verjaardag een geleidelijke overgang van werken
naar pensionering kan plaatsvinden.

Stimuleer via de CAO een tijdelijk positief discriminatiebeleid bij
de werving-, selectie- en aanname van personeel om specifieke
onevenwichtigheden in de personeelsamenstelling weg te nemen.

Schrap het automatische, van rechtswege ontslag bij het bereiken
van de 65-jarige leeftijd.

Leg in de CAO afspraken vast gericht op scholing en het bieden van
werkervaringkansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Maak in CAO’s heldere afspraken over de arbeidsvoorwaarden van
65-plussers of stel deze gelijke aan die van 65-minners.

Neem een algemene bepaling over gelijke behandeling op in de
CAO’s en bevorder dat overige CAO-afspraken en personeelsbeleid
niet in strijd zijn met gelijke behandelingswetgeving.
Stimuleer de ontwikkeling van diversiteitbeleid door een algemene
bepaling hierover in de CAO op te nemen en bevorder de uitvoering
ervan door activiteiten vanuit de sectorfondsen.

balans tussen werk en privé
aanbevelingen

duurzaam leren en ontwikkelen
aanbevelingen

Bevorder maatwerk in werktijden en arbeidsduur door individuele
afspraken en verdere flexibilisering van de arbeidstijden en de
arbeidsduur.

Neem in de CAO een bepaling op over het belang van duurzaam
inzetbaarheidbeleid.

Leg in de CAO afspraken vast over telewerken.

Leg in de CAO een recht op en een verplichting tot het volgen van
functiegerichte scholing vast, ook voor flexwerkers.

Maak in de CAO bovenwettelijke afspraken over langdurig
zorgverlof.

Leg in de CAO een individueel recht vast op scholing voor loopbaan
ontwikkeling en mobiliteit en stel daarvoor budget beschikbaar.

Leg in de CAO een terugkeerregeling vast bij vrijwillig ontslag als
gevolg van zorgverplichtingen.

Leg in de CAO extra employability-inspanningen vast voor
medewerkers in zware beroepen.

Maak afspraken over levensloopsparen en verlofsparen in de CAO.

Leg in de CAO een recht op loopbaanadvies, het periodiek voeren
van loopbaangesprekken en het opstellen van POP’s vast.

Maak deeltijdwerken in alle functies mogelijk.
Verbreed de scope van O&O-fondsen naar activiteiten gericht op
het bevorderen van een bredere inzetbaarheid van de individuele
medewerker.
Leg in de CAO afspraken vast over werkzekerheid in sociale plannen
bij reorganisaties en fusies.
Leg in de CAO een duurzaam participatiebeleid vast voor
gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

naar
begin

Leg in de CAO afspraken vast gericht op het bevorderen van de
inzetbaarheid van kwetsbare groepen.

Transitionele arbeidsmarkt vraagt om duurzaam participatiebeleid

Transitionele arbeidsmarkt vraagt om duurzaam participatiebeleid
De laatste jaren hebben grote veranderingen plaatsgevonden op de arbeidsmarkt.
Zo is de baanzekerheid afgenomen. Door globalisering, snelle technologische
ontwikkelingen en reorganisaties is niemand meer zeker van zijn baan en is een
(tijdelijke) transitie naar werkloosheid voor velen een reële bedreiging op enig moment in de loopbaan. Ook is er meer diversiteit onder de werknemers. Steeds meer
werknemers hebben er behoefte aan werken te combineren of kortstondig af te
wisselen met leren, zorgen en/of rusten of willen zich verder ontwikkelen in ander
werk. De transities op de arbeidsmarkt zijn door deze ontwikkelingen toegenomen.
Dat vraagt van werknemers dat ze duurzaam vitaal en inzetbaar blijven. Ook de veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid en de noodzaak langer door te werken vragen daarom. Werknemers dragen daarvoor zelf een verantwoordelijkheid,
maar ook werkgevers hebben een rol door werknemers te faciliteren bij onderhoud
en ontwikkeling van hun vitaliteit en inzetbaarheid. CAO-afspraken en activiteiten
vanuit de brancheorganisaties gericht op het HRM-beleid in bedrijven kunnen dat
ondersteunen.
Bezien vanuit het perspectief van de transitionele arbeidsmarkt dient duurzaam
participatiebeleid gericht te zijn op:
• Het bevorderen van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de werknemer
bij de eigen werkgever en zonodig of gewenst ook buiten het eigen bedrijf.
• Het faciliteren van vrijwillige - al dan niet partiele - transities in verband met zorg
voor anderen, zelfzorg en scholing en het ook weer omkeerbaar maken van deze
transities.
• Het voorkomen van onvrijwillige en definitieve transities naar werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid.
• Het bieden van gelijke kansen voor allen en gerichte ondersteuning van de
meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
• Het  tot stand brengen van maatwerk en keuzemogelijkheden gezien de
diversiteit en veranderingen bij werknemers en het stimuleren van de eigen
verantwoordelijkheid van werknemers.
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