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Rust voor ouderen en ruimte voor jongeren 

 

Niet twee, maar drie vliegen in één klap: Oudere medewerkers 
worden minder belast en behalen makkelijker hun pensioen, 
jongeren krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt én de 
werkgever geniet (nog) van de kennis en ervaring van de 
oudere medewerkers en profiteert tegelijkertijd van de energie 
van de jongeren. Dit is kort samengevat het doel van het 
Generatiepact.  

 

Het Generatiepact 
Medewerkers in de sector Metaal & Techniek hebben na het 

bereiken van de 60-jarige leeftijd de mogelijkheid om deel te 

nemen aan het Generatiepact. Met het Generatiepact kan 

tegen aantrekkelijke voorwaarden de wekelijkse 

arbeidsomvang van de medewerker worden verlaagd.  

 

Binnen het Generatiepact kan worden gekozen voor één van de 

volgende drie varianten: 

 

                          
 

 

 

 

Een korte uitleg: 80-90-100 betekent dat de medewerker 80% 

van de voor hem geldende arbeidsomvang werkt, tegen 90% 

van zijn salaris en 100% pensioenopbouw. De medewerker gaat 

er qua pensioenopbouw dus niet op achteruit én de werkgever 

compenseert de helft van de uren die door de medewerker 

ingeleverd worden.  

 

Vanaf de leeftijd van 60 jaar heeft de medewerker het recht om 

deel te nemen aan de Variant 80-90-100 van het 

Generatiepact. De werkgever dient hier in principe aan mee te 

werken. Vanaf 62 jaar kan de medewerker om deelname aan 

Variant 70-85-100 of Variant 60-80-100 verzoeken; zowel de 

medewerker als de werkgever moeten dan instemmen met 

deelname aan het Generatiepact.  

 

Wat kan het Generatiepact u als 

werkgever opleveren? 
Ten eerste heeft het Generatiepact natuurlijk een daling van de 

loonkosten van uw oudere medewerker tot gevolg. Immers, het 

salaris van de medewerker zal dalen. Maar, misschien nog wel 

belangrijker, deelname aan deze regeling kan u zoveel meer 

opleveren! Denkt u bijvoorbeeld eens hieraan: 

 De oudere medewerker voelt minder werkdruk, kan meer 

tijd vrijmaken voor zichzelf en de kans wordt groter dat hij 

gezond de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het risico 

op uitval wegens arbeidsongeschiktheid wordt verkleind. 

En, zoals u ongetwijfeld weet, arbeidsongeschiktheid is 

duur, dus dat willen we zoveel mogelijk voorkomen;  
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 Jongeren vormen de toekomst voor uw bedrijf. Door 

deelname aan het Generatiepact creëert u ruimte voor het 

aannemen en behouden van jongere medewerkers. U 

profiteert van de energie en ambitie van deze jongeren én 

ze zullen waarschijnlijk nog relatief goedkoper zijn dan uw 

oudere medewerkers;  

 U kunt gebruik blijven maken van de kennis en ervaring 

van uw oudere medewerkers en zodoende uw jongere 

medewerkers intern laten opleiden. De oudere 

medewerker kan de jongere inwerken en zijn vakkennis en 

ervaring overdragen;  

 Door een slimme toepassing van het Generatiepact kunnen 

zelfs gedwongen ontslagen worden voorkomen! Er komen 

immers uren vrij, waarmee u ruimte creëert. Ruimte om 

waardevol personeel voor uw organisatie te behouden.  

Al met al een win-win situatie voor alle partijen! 

Subsidie 
U bent niet verplicht om de vrijgekomen uren op te vullen door 

het aannemen van nieuw personeel. Maar dit wordt wel 

gestimuleerd met een subsidie. U kunt in aanmerking komen 

voor een subsidie van € 1.500 voor iedere medewerker die 

deelneemt aan het Generatiepact, mits hiertegenover een 

nieuwe medewerker een vast dienstverband krijgt. Deze 

subsidie kan aangevraagd worden bij de Vakraad Metaal & 

Techniek.  

 

Bovendien, als u een nieuwe medewerker in dienst neemt, is 

het met het oog op de werkgeverslasten ook nog eens 

aantrekkelijk om een vast dienstverband aan te bieden. 

Immers, dan mag de lage WW-premie worden toegepast! Zie 

hierover dit artikel op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname en voorwaarden 
Uiteraard gelden er aanvullende voorwaarden voor deelname 

aan het Generatiepact, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

minimale arbeidsomvang en opbouw en opname van 

vakantiedagen. Over deze voorwaarden informeren wij u graag 

in een persoonlijk gesprek.  

 

Ons advies is om ruim vóór de gewenste ingangsdatum alle 

mogelijke varianten, de kosten, de besparing en de gevolgen in 

kaart te brengen en te bespreken. Wordt daadwerkelijk 

deelgenomen aan het Generatiepact, dan worden de afspraken 

daarover vastgelegd in een addendum op de 

arbeidsovereenkomst.  

 

Wij staan natuurlijk voor u klaar! 
Klinkt bovenstaande interessant voor u en bent u benieuwd 

wat het Generatiepact kan betekenen voor uw organisatie? Of 

heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met onze 

juristen Deniz Bahar (d.bahar@eshuis.com) of Mirjam Struijk-

Doornweerd (m.struijk@eshuis.com).  
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