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Context

Samen met de huidige economische recessie vormt de vergrijzing en ontgroening van de bevolking een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving en arbeidswereld.
Zo bereikt bijvoorbeeld een grote groep oudere
werknemers de komende jaren haar pensioengerechtigde leeftijd. Wanneer deze babyboomers
de arbeidsmarkt verlaten, vloeit er niet alleen veel
kennis en ervaring weg; hun plaatsen zullen in
vele gevallen erg moeizaam worden ingevuld zeker op het moment dat de economie weer zal
aanzwengelen. Er dreigt met andere woorden een
nijpend tekort aan geschikte arbeidskrachten.
Arbeidsorganisaties zullen niet alleen meer op
zoek moeten gaan naar oudere en ervaren
mensen; ze zullen ook verdere inspanningen
moeten leveren om een degelijk en stimulerend
leeftijdsbewust personeels- en retentiebeleid uit te
bouwen.

Ageing At Work

Tegen
n deze achter007, samen met enkele
grond ging Prevent eind 2007,
Europese partners en mett financiële steun van het
‘Leonardo da Vinci’-programma
amma van de Europese
Commissie, van start met het project AGEING AT
WORK. Het uitgangspunt van AGEING AT WORK
ORK
is dat het voeren van een leeftijdsbewust beleid
gepaard moet gaan met aandacht voor de gezondezondheid, het welzijn en het werkvermogen van álle
werknemers. Een gepast welzijns- en
n gezondheidsbeleid kan de duurzame inzetbaarheid
aarheid van
werknemers immers mee helpen garanderen.
nderen.

Studienamiddag

Tijdens het project
werd op basis van een behoeftenanalyse en
literatuurstudie, een pilot-training voor HRprofessionals uitgevoerd in België, Nederland en
Polen. Als sluitstuk van het Belgisch/Vlaamse luik
van AGEING AT WORK, wordt er op woensdagnamiddag 28 oktober in Leuven een gratis studienamiddag georganiseerd. Het eindsymposium zal
de bevindingen van het project toelichten en een
aantal deskundigen zullen meer vertellen over de
vergrijzingsproblematiek en strategieën om deze
op organisatieniveau aan te pakken.

Voor wie? Dez
Deze studienamid
studienamiddag richt zich
op HR-professionals,
pprofessionals, ppreventieadv
preventieadviseurs en
iedereen
reen
n die meer wi
wil wete
weten
ten over het vvoeren van
een leeftijdsbewus
le
leeftijdsbewust
ust person
personeelsbeleid
oneelsbeleid en het
zijn
ij van de ouder
oud
uder wordende
de werknemer.
er.
welzijn

be

Programma

12u15

Onthaal met broodjeslunch

13u15

Welkomstwoord en inleiding

Lieven Eeckelaert, Project Manager AGEING AT WORK (Prevent)

13u30

Arbeidsparticipatie van oudere werknemers

14u00

Wakker houden op het werk - krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid

14u45

Koffiepauze

15u00

Gezondheid van oudere werknemers en hun functionele capaciteit - belangrijke parameters voor
een leeftijdsbewust personeelsbeleid

Dr. Rob Gründemann, Senior Onderzoeker/Adviseur TNO Arbeid - Lector Hogeschool Utrecht (Nederland)

Prof. Luc Derijcke, Academisch Verantwoordelijke Mens & Organisatie, Universiteit Antwerpen Management School

Dr. Philippe Kiss, Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer Securex EDPBW

15u45

Het project AGEING AT WORK - traject, bevindingen en praktijkgetuigenis

16u15

Receptie

Praktisch
Locatie
Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
Het Provinciehuis is makkelijk bereikbaar. Het ligt op loopafstand van het station van
Leuven. Er is ook parkeergelegenheid voor de deelnemers die de wagen verkiezen
(bezoekersparking niveau -2).
Een routebeschrijving is beschikbaar op: http://www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis.
Inschrijven
De studienamiddag is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot 14 oktober, door uw
gegevens (voornaam, naam, organisatie, functie en adres) door te mailen naar
ageingatwork@prevent.be.
Meer informatie rond het project en de opleiding vindt u op de website
www.ageingatwork.eu.

