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Bijlage 4
Aanbevelingen, adviezen en convenanten die betrekking hebben op de
bevordering van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers

De Stichting van de Arbeid heeft ten aanzien van de bevordering van de arbeidsparticipatie
van oudere werknemers in het (nabije) verleden meerdere aanbevelingen en adviezen uitgebracht. Uit de gestegen arbeidsparticipatie van de oudere werknemers mag worden aangenomen dat deze hierop van invloed zijn geweest.
Hieronder volgt een aantal titels van deze aanbevelingen, adviezen en convenanten:
Aanbevelingen
 Aanbeveling Mobiliteit en Telewerken, 22 oktober 2009
 Aanbevelingen ter realisatie van de Participatietop-afspraken: de inzet van
gelden uit sector-/O&O-fondsen en niet aan (sector)fonds gebonden ondernemingen (2008)
 Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 20 januari 2006
 Naar brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: Aanbevelingen
over scholing en employabilitybeleid,13 maart 2006
 Onderscheid naar leeftijd in CAO’s, 20 januari 2006
 Aanbeveling ter vergroting van de arbeidsparticipatie van ouder wordende
werknemers, etnische minderheden en jeugdige werklozen, 20 januari 2006
 Het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, 14 november 2005
 Werk maken van Employabilitybeleid!, 14 maart 2001
 Aanbevelingen en suggesties uit het SER-advies bevordering arbeidsdeelname ouderen, 9 februari 2000
 Agenda 2002: Agenda voor het cao-overleg in de komende jaren, 9 december
1997
 Leeftijd & arbeid : nadere overwegingen en aanbevelingen ten behoeve van een
participatie-bevorderend ouderenbeleid, 10 juli 1997
 Een nieuwe Koers: agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de
middellange termijn, 16 december 1993
Convenanten
 Tripartiete beleidsinzet: Participatie in sociaal-economisch perspectief, 27
juni 2007
 Samen doen wat mogelijk is, 7 oktober 2008
 Akkoord Stichting van de Arbeid 25 maart 2009, 25 maart 2009
Adviezen en nota’s
 Werkdocumenten Najaarsoverleg 2008: Leren Loont, Van Werk naar Werk,
Aan ’t werk,16 juni 2009
 Advies inzake een heroverweging van de anciënniteitsregel bij bedrijfseconomisch ontslag, 1 december 2004
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 Actieprogramma voor het Leven Lang ontwikkelen van competenties en kwalificaties, 7 mei 2002
 Een leven lang lerend werken, 3 juni 1998
 Leeftijdsgrenzen bij werving en selectie, 7 mei 1997
 Werkend ouder worden, overwegingen bij en aanbevelingen over een arbeidsparticipatie-bevorderend ouderenbeleid, 26 juli 1993
 Leeftijdscriteria en arbeid, 12 juni 1992

