
Gratis training 

Meer informatie rond het project 
en deze opleiding zijn te vinden 
op de website van dit project 
www.ageingatwork.eu

www.ageingatwork.eu

nl
Eisen aan de deelnemers 

De deelnemer is een HR-professional (HR-verantwoordelijke, HR-medewerker, etc.) met 
toegang tot personeelsinformatie en betrokken bij het bepalen van strategieën binnen 
het personeelsbeleid van zijn/haar organisatie.

De deelnemer verplicht zich aan alle vier de opleidingssessies deel te nemen.

De deelnemer heeft de toestemming van het management om een beperkte maatregel in 
zijn/haar organisatie of afdeling uit te voeren.

Gelet op het niveau van de opleiding wordt van de deelnemer HBO niveau of hoger 
verwacht.
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De snelle vergrijzing van de bevolking vormt 
momenteel een van de grootste uitdagingen voor 
onze samenleving. Dat geldt ook voor arbeidsor-
ganisaties die in toenemende mate worden 
geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. 
Enerzijds wordt de bevolking - en dus ook het 
beroepsactieve deel ervan - ouder, waardoor 
steeds meer werknemers hun pensioens-
gerechtigde leeftijd bereiken; anderzijds treden 
velen als gevolg van prepensioenregelingen en 
tal van andere redenen vervroegd uit het 
arbeidsproces. Niet alleen vloeit enorm veel 
kennis en ervaring weg, maar dreigt er ook een 
nijpend tekort aan arbeidskrachten - een tekort 
dat volgens de voorspellingen alleen maar zal 
toenemen.

Hoewel de arbeidsparticipatie van oudere 
werknemers in Nederland de afgelopen jaren fors 
is toegenomen, werkt momenteel nog steeds 
minder dan de helft van de 55 plussers (42%). 
Daarmee zitten we net boven het gemiddelde van 

de landen van de oude Europese Unie. Voor 
onze samenleving betekent dit onder meer dat 
er oplossingen moeten worden gezocht om de 
sociale zekerheid te kunnen blijven betalen. 
Daarnaast moeten er ook oplossingen worden 
gevonden om organisaties blijvend te kunnen 
voorzien van de noodzakelijke arbeidskrachten 
omdat anders de continuïteit van de bedrijfs-
voering wordt bedreigd.

De oplossing ligt voor de hand; om het tij te 
doen keren moet de positie van ouderen op de 
arbeidsmarkt worden herzien. Organisaties 
zullen -nog meer dan nu het geval is- moeten 
leren in te spelen op de arbeidsmarktontwik-
kelingen en hun personeelsbeleid daarop af te 
stemmen. Voor HR-verantwoordelijken ligt hier 
dan ook een belangrijke taak en uitdaging! Zij 
bevinden zich immers in de positie om een 
strategische bedrijfsvisie rond oudere werkne-
mers te ontwikkelen en om het management 
ervan te overtuigen zich achter deze visie te 
scharen.

Context 

Doel en inhoud van de opleiding
Tegen deze achtergrond wordt met financiële steun van het ‘Leonardo da Vinci’-programma van de 
Europese Commissie, het project AGEING AT WORK uitgevoerd. AGEING AT WORK ontwikkelt een 
gratis opleidingsprogramma voor HR-professionals dat kennis en strategieën aanreikt om oudere 
werknemers langer aan de slag te kunnen houden. Hierbij ligt de focus op de gezondheid van de 
oudere werknemer. Via het concept van ‘integraal gezondheidsmanagement’ worden  leeftijdsgebon-
den fysieke, psychologische en sociale gezondheidsaspecten geïntegreerd binnen een strategisch 
HR-perspectief. Op deze wijze waarborgt een organisatie de gezondheid en het welzijn, en daarmee de  
productiviteit en arbeidstevredenheid van werknemers gedurende hun gehele loopbaan. 

Tijdens de opleiding zullen de deelnemers aangezet worden om onder andere:

de meest kritieke leeftijdsgebonden knelpunten in hun organisatie in beeld te brengen;
een ‘business case’ op te stellen, om zo het management en andere belanghebbenden te 
overtuigen van het probleem;
een beperkte maatregel in de organisatie te plannen en uit te voeren;
de inhoud uit de opleiding alsook de bevindingen en eerste resultaten van de interventie-
oefening te evalueren;
de aanpak verder te bestendigen.

Opbouw en verloop van de opleiding 
De opleiding is opgebouwd uit twee hele en twee halve dagen en wordt gegeven in Utrecht. 
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat deelnemers tijd inplannen om een aantal korte 
voorbereidende opdrachten te maken en een beperkte maatregel  binnen hun eigen organisatie 
uit te voeren. Hierbij wordt ondersteuning en mogelijkheid tot interactie met mede-cursisten 
voorzien via een e-learning-platform. 

De opleiding gaat van start in januari  2009 en wordt over ruim drie maanden gespreid. Er kunnen 
9 - 12 personen deelnemen. Deelnemers moeten er van uit gaan dat delen van de web-based 
e-learning omgeving in het Engels worden aangeboden. De voertaal van de opleiding is evenwel 
Nederlands.

De training wordt gegeven in het gebouw van de 
Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool 
Utrecht; Heidelberglaan 7 (Universiteitscomplex “de 
Uithof”). De Uithof is prima bereikbaar per openbaar 
vervoer en per auto. Deelnemers krijgen voor aanvang 
van de training een studiehandleiding toegezonden. 
Daarin staat ook praktische informatie.
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De training wordt gegeven door Dr. R.W.M. (Rob) Gründemann. Rob is een van de toonaangevende 
experts op het gebied van gezondheidsmanagement in Nederland. Hij is onder meer de schrijver van 
“HRM in de toekomst” en “Gezond en duurzaam inzetbaar; employability in Nederland”. Rob werkt 
als senior onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid in Hoofddorp en is tevens lector HRM bij de 
Hogeschool Utrecht.


