AGEING AT WORK
Leeftijd en gezondheid op het werk

Het project AGEING AT WORK
• Duur: 2 jaar (2008-2009)
• 6 Partners:
Prevent (België; projectcoördinatie), TNO (Nederland), Hogeschool
Utrecht (Nederland), WRC (Ierland), NIOM (Polen), EWORX
(Griekenland)

• Gesteund door het Leonardo da Vinci-programma ‘Een Leven Lang
Leren’ (Lifelong Learning Programme) van de Europese Commissie
– ‘Transfer of Innovation’
– Contract met het Vlaams LdV-agentschap EPOS

Doelen
• Uitvoeren literatuurstudie en behoeftenanalyse (bevraging van
HR-professionals in België, Nederland, Polen en Ierland)
• Lanceren website (www.ageingatwork.eu)
• Ontwikkelen opleiding en organiseren van piloottrainingen (‘pilots’)
in België, Nederland en Polen
– Voor HR-professionals
– Focus op leeftijd én gezondheid
– Aanzet tot implementatie van kennis in de praktijk
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Structuur piloottraining
Herkenning

Analyse

Ontwerp

Implementatie

Consolidatie
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Huiswerkopdrachten via e-learningplatform
• Huiswerkopdrachten
– Verzamelen organisatiecijfers rond leeftijd en gezondheid
– Uitwerken ‘probleemdefinitie’
– HR-scan leeftijd
– Uitvoeren draagvlakanalyse
– Interventie-oefening en presentatie bevindingen

• E-learningplatform
– Up-/downloaden huiswerkopdrachten en cursusmateriaal
– Extra literatuur en tools
– Forum

Website: www.ageingatwork.eu
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iWHAM - Integral Work Health Age Management
• Integreert concepten en modellen gericht op
gezondheidsmanagement en leeftijd
• Integreert leeftijdsgerelateerde fysieke, psychologische en sociale
gezondheidsfactoren in een strategisch HRM-perspectief
• Richt zich op het bewaren en bevorderen van gezondheid, welzijn,
werkplezier, vitaliteit, werkvermogen, inzetbaarheid en productiviteit,
door alle leeftijdsfases heen
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Uitkomsten

Indicatoren

Leeftijdstype

Ageing at Work - I-WHAM

Chronologische
leeftijd

- Kalenderleeftijd
- Pensioenleeftijd
minus kalenderleeftijd

Functionele
leeftijd

- Gezondheidseffecten
- Veranderende
cognitieve
mogelijkheden

Organisatieleeftijd

Psychosociale
leeftijd

- Jaren in baan /
organisatie
(anciënniteit)
- Loopbaanfase
- Loonschaal
- Veroudering van
competenties

- Zelfperceptie
- Sociale perceptie
(in maatschappij, in
organisatie)
(stereoptypering,
discriminatie)

Levensfase

- Levensfase
- Familiestatus
- Generatie

Gezondheid, Werkvermogen, Werkplezier/-goesting, Inzetbaarheid, Productiviteit

Gebaseerd op Kooij et al. (2008), De Lange et al. (2006)

Aanvullende topics in Belgische training
• Disability Management
– Systematische aanpak van re-integratie van werknemers met
gezondheidsprobleem en/of functionele beperking

• Subsidiëring van leeftijds- en gezondheidsgerelateerde projecten
– Ervaringsfonds
– Diversiteitsplannen
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Bevindingen
• Duidelijk traject
– Stapsgewijze aanpak
– Praktische opdrachten tussen sessies
– Aanzet tot implementatie

• Interactie tussen deelnemers
– Mix van sectoren
– Uitwisseling van informatie en ervaring

Vervolg
• Opleidingen
– Vaste opleidingen
– Op vraag/maat van een organisatie

• Meer informatie
– info@ageingatwork.eu
– www.ageingatwork.eu
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