Seminar

Langer werken
Oudere werkenden op de arbeidsmarkt

In samenwerking met het
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
en het
Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)

5 oktober 2017

Oudere werkenden op de arbeidsmarkt
Locatie: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS), Amsterdam
Nederland is aan het vergrijzen. Daarnaast blijft de levensverwachting toenemen. Om de kosten voor de AOW en
de pensioenen beheersbaar te houden wordt de pensioenleeftijd vanaf 2013 in stapjes verhoogd van 65 naar 67
jaar in 2021, waarna deze blijft meestijgen met de levensverwachting. Het idee is daarbij dat mensen langer
blijven werken. Maar er bestaan nog vele vragen. In hoeverre stoppen mensen inmiddels op een latere leeftijd
met werken? Zijn we in staat de arbeidsmarkt geschikt te maken voor oudere werknemers? Wat zijn de barrières
waar we tegen aanlopen? Is gezondheid een belemmering om langer door te werken? Zijn werkgevers bereid
oudere werknemers een plek binnen het bedrijf te geven? Wat zijn de strategieën die ouderen hanteren om te
kunnen blijven werken (zzp, adviseur, ……)? Hoe ervaren oudere werknemers het langer doorwerken? Hoe
verschilt dit voor verschillende groepen werkenden?
De Nederlandse Vereniging voor Demografie in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch
Instituut NIDI en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) organiseert op 5 oktober 2017 het seminar
‘Langer werken: Oudere werkenden op de arbeidsmarkt’. Het seminar besteedt aandacht aan visie, kennis en
toepassing in de praktijk, en sluit af met een paneldiscussie.

Programma
9.30

Registratie en koffie/thee

10.00 Opening seminar door dagvoorzitter Prof. Dr. Joop Schippers (Universiteit Utrecht)
Achtergrond
10.10 Dr. Frank Tros (AIAS) – huidige stand van zaken in het Nederlandse debat over langer werken
Kennis: de stand van zaken en de toekomstverwachting
10.30 Dr. Arjan Heyma (SEO)- werkende perspectieven voor oudere werknemers
11.10 Prof. Dr. Romke van der Veen (EUR) – Activeringsbeleid
11.50 Dr. Jaap Oude Mulders (NIDI) – Reactie van ouderen en/of werkgevers
12.30 Lunch
Rekenmodellen en beleid
13.20 Prof. Dr. Daniël van Vuuren (CPB) – De invloed van een flexibele AOW en pensioen op de
arbeidsparticipatie
14.00 Prof. Dr. Paul de Beer (AIAS) – Wie is er verantwoordelijk voor dat werknemers langer
(kunnen) doorwerken?
14.40 Koffie/thee
Voorbeelden uit de praktijk: met o.a. FNV, ANBO en uitzendbureau Rvaring
Paneldicussie o.l.v. Prof. Dr. Joop Schippers met o.a.: ANBO, FNV, uitzendbureau Rvaring, Daniël van
Vuuren, Paul de Beer, Frank Tros, Arjan Heyman, Romke van der Veen en Jaap Oude Mulders
16.30 Dagsluiting door de voorzitter
16.30 Borrel

Locatie:
Seminarroom
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Roeterseilandcampus, Gebouw A
Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam
Volg bij binnenkomst de borden ‘Seminarroom’
(Metrohalte Weesperplein)

Toegang:
Gratis

Aanmelden:
Om u aan te melden voor het seminar kunt u mailen naar Wike Been: w.m.been@uva.nl. Vermeld
hierbij a.u.b. uw naam, functie, organisatie en sector waarin u werkzaam bent. Er is ruimte voor 50
personen dus snelle aanmelding wordt geadviseerd.
Lid worden van de NVD?
Kijk dan op nvdemografie.nl/lidmaatschap

Via sociale media op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de demografie in Nederland?
Word dan lid van de groep Dutch Demography

