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met cao 104
Aan de slag

Werkgelegenheidsplan
oudere werknemers

Tips
Enkele tips voor initiatieven:

■ een streefcijfer voor het aandeel oudere werknemers;

■ oudere werknemers inzetten als peter/
meter, begeleider of mentor van jongere 
collega’s. Ze moeten hiervoor de nodige tijd 
hebben en opleiding aangeboden krijgen;

■ systemen die goede prestaties erkennen en 
45-plussers waarderen; beloning kan ook in de 
vorm van nieuwe uitdagingen (projecten, taken);

■ een bijkomend recht op vorming voor oudere 
werknemers. Bekijk of de aangeboden opleidingen 
interessant en relevant zijn voor 45-plussers;

■ bijkomende verlofdagen voor oudere werknemers;

■ afwisselen van taken om 
overbelastingsletsels te vermijden;

■ 45-plussers vrijstellen van ploegen-, 
weekend- of nachtdienst, van onregelmatige 
arbeidsuren en/of overuren;

■ een beperking op het aantal jaren dat fysiek 
belastende arbeid mag uitgeoefend worden, 
een overgang naar lichter werk voorzien;

■ telewerk organiseren;

■ het percentage werknemers dat tegelijkertijd 
gebruik kan maken van het recht op tijdskrediet 
verhogen (van 5% naar bijv. 10%);

■ werkposten aanpassen in het licht van 
ergonomie, comfort en gebruiksgemak;

■ de arbeidsgeneesheer jaarlijks de 
werkbelasting laten meten (veralgemeend 
preventief gezondheidstoezicht);

■ nagaan of bij aanwerving en selectie gediscrimineerd 
wordt op grond van leeftijd. Bijv. de formulering 
“jong en dynamisch” is onwettelijk;

■ in vacatures expliciet de openheid 
naar 45-plussers vermelden;

■ extra wervingskanalen gebruiken en een 
beroep doen op de dienstverlening van 
het ABVV en/of VDAB/Actiris.

Meer weten? Hulp nodig?
Je kan de volledige cao nr. 104 nalezen op de website van  
de Nationale Arbeidsraad, www.cnt-nar.be > documenten >  
cao’s per nr. 

Neem contact op met je centrale. Je secretaris kan je ook  
in contact brengen met de ABVV-diversiteitsconsulenten  
in je regio. 

■ Vlaanderen:  
www.vlaamsabvv.be/diversiteit  
diversiteit@vlaams.abvv.be 

■ Brussel:  
www.abvvbrussel.irisnet.be/diversiteit  
diversiteit.brussel@abvv.be
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Vanaf dit jaar moeten bedrijven een werkgelegenheidsplan 
opstellen om het aantal 45-plussers in de onderneming te 
behouden en/of te verhogen (cao nr. 104). Als delegee heb 
je er dus een wapen bij in de strijd voor kwaliteitsvol werk 
en gelijke kansen voor oudere werknemers. Aarzel niet om 
het te gebruiken! Alle werknemers kunnen er wel bij varen. 

Welke bedrijven?
Ondernemingen (in de privésector) met meer dan 
20 werknemers (uitzendkrachten moeten meegeteld 
worden) moeten een werkgelegenheidsplan 
oudere werknemers opstellen.

➤ Discussie of er wel 20 werknemers zijn? Elke 
berekeningswijze is toegelaten. Gebruik bijv. de 
berekeningswijze voor sociale verkiezingen.

Wanneer?
De werkgever moet het eerste plan uiterlijk eind 
maart 2013 voorleggen. Hij kan kiezen: vanaf 2013 
elk jaar een plan opstellen of een plan opmaken met 
maatregelen gespreid over meerdere jaren.

Welke maatregelen?
Het plan moet maatregelen bevatten om 45-plussers aan het 
werk te houden en/of meer 45-plussers in het bedrijf tewerk  
te stellen.  
De werkgever kan kiezen uit diverse actiegebieden:

■ selectie en aanwerving van nieuwe werknemers; 

■	 ontwikkeling	van	competenties	en	kwalificaties	van	
werknemers (incl. toegang tot opleidingen); 

■ loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding in het 
bedrijf, aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden 
en de competenties van de werknemer; 

■ aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden; 

■ gezondheid van de werknemers, preventie 
en wegwerken van fysieke en psychosociale 
belemmeringen om aan het werk te blijven; 

■ erkenning van verworven competenties;

■ …

Elke maatregel die bijdraagt tot het behouden  
en/of verhogen van het aantal ouderen in het 
bedrijf, kan in het plan worden opgenomen.

Werkwijze?
Het plan maakt deel uit van de informatie die de werkgever 
verplicht is jaarlijks aan de ondernemingsraad (OR) te bezorgen. 
Waak erover dat er wel degelijk een plan opgesteld wordt!

■ Het ontwerp van het plan hoort bij de “genomen of 
geplande sociale maatregelen inzake tewerkstelling” 
en moet voorgelegd worden binnen de drie maanden 
volgend op het afsluiten van het boekjaar. 

■ De werkgever moet ten laatste de dag voor de vergadering 
van de OR het ontwerp schriftelijk overmaken. 

■ Vanaf die dag hebben de delegees 2 maanden tijd om advies 
uit te brengen over het plan. Ondersteuning nodig? Neem 
contact op met de diversiteitsconsulent van je regio.

➤ Je kan als delegee extra maatregelen voorstellen in 
de meest uiteenlopende domeinen (arbeidsorganisatie, 
functiewijzigingen, aanwervingsprocedure, preventie...)! 
Vallen de maatregelen onder de bevoegdheid van 
het comité voor preventie en bescherming op het 
werk (CPBW), dan moet ook dit overlegorgaan 
betrokken worden bij het opstellen van het plan. 

■ De werkgever heeft 2 maanden tijd om te beslissen of 
hij het plan aanpast aan de adviezen van de delegees. 
Gaat hij niet in op de voorstellen, dan is hij verplicht 
om dit schriftelijk te motiveren (per voorstel). 

➤ Zowel de motivering om ze niet op te nemen 
als de voorstellen zelf, moeten als bijlage 
aan het plan worden toegevoegd. 

 Zo kan tijdens de - minstens jaarlijkse - evaluatie 
nagekeken worden of het aangewezen is 
om die voorstellen toch op te nemen.

Geen OR?
Er geldt een cascadesysteem. Wanneer er geen OR is, 
wordt het plan voorgelegd aan de syndicale afvaardiging. 
Indien er ook geen syndicale afvaardiging is, moet 
het CPBW geraadpleegd worden. Indien er geen enkel 
overlegorgaan aanwezig is, moet de werkgever het 
plan rechtstreeks aan de werknemers voorleggen. 

In bedrijven met minder dan 50 werknemers 
waar er wel een vakbondsafvaardiging of CPBW 
is, moet het plan voorgelegd worden aan de 
vakbondsafvaardiging respectievelijk het CPBW. 

In bedrijven met minder dan 50 werknemers 
zonder vakbondsafvaardiging of CPBW, wordt 
het plan enkel ter info overgemaakt en kunnen 
werknemers geen maatregelen voorstellen. 

Resultaten? 
Jaarlijks moet de werkgever de delegees informeren 
(OR of vakbondsafvaardiging of CPBW) over de 
uitvoering en de resultaten van het plan. 

➤ Geen overlegorgaan? De werkgever moet rechtreeks 
aan de werknemers verslag uitbrengen.

Ook als er maatregelen gespreid over meerdere 
jaren in het plan staan, moet elk jaar een 
voortgangsverslag worden voorgelegd.

Controle en sanctie?
De werkgever moet het plan 5 jaar bijhouden en 
voorleggen op verzoek van de sociale inspectie. 

Geen werkgelegenheidsplan voor oudere 
werknemers opstellen betekent zoveel als de 
werking van de OR belemmeren en een algemeen 
verbindend verklaarde cao miskennen. Dit wordt 
bestraft met een strafsanctie of geldboete!


