
Succesvol langer doorwerken
We werken allemaal langer door tot minimaal 67 jaar. Dat langer doorwerken is voor veel organisaties  
onontgonnen terrein, waar nog veel winst op is te behalen. De groep ervaren werknemers met lange functieduur 
en/of hogere leeftijd wordt steeds groter en daarmee belangrijker voor het succes van de organisatie. 
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Langer doorwerken: welke factoren spelen een rol? 
1. Technologische en organisatorische veranderingen volgen elkaar in versneld tempo op.
2. De ervaren werknemer kan moeite hebben om fysiek, mentaal of op kennisgebied mee te gaan.
3. Investeringen in opleiding en begeleiding worden nog voornamelijk gericht op de jongere werknemers.
4. De mobiliteit onder ervaren werknemers is laag.
5. Langer doorwerken en geringe mobiliteit leidt tot nog langere gemiddelde functieduur.
6. Lange functieduur vormt een groot risico op fysieke of mentale uitval.
7. De arbeidskosten stijgen in lijn met de leeftijd.
8. Het is onaantrekkelijk voor werkgevers om werknemers vervroegd te laten uittreden.

Door een combinatie van factoren ontstaat een 
toenemend verschil in output en beloning. 
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Wilt u meer inforrmatie of 
alvast een plek veiligstellen? 

www.50pluscarriere.nl/loopbaan67
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50+ Carrière helpt u dat verschil te verkleinen. We zetten ons sinds 2004 in voor de participatie 
van ervaren werknemers, om deze gemotiveerde werknemers aan het werk te houden of 
weer te krijgen. 

Door inzicht te geven in hoe ervaren werknemers meer betrokken kunnen raken bij 
hun werk en mogelijke veranderingen, komen werknemers weer in de ‘leerstand’. 
De uitdaging om te blijven leren in hun eigen werkomgeving maakt de 
werknemers competent. Het resultaat van het programma is een verhoging 
van het rendement van het langer doorwerken. 

Loopbaan 67 is een 
trainingsprogramma 
voor ervaren 
werknemers en hun 
leidinggevenden, om 
samen succesvol 
langer door te 
werken.


