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Datum:   3 oktober 2017 

Steller:   Rik van Deijl 

Onderwerp: Verlenging toepassing vitaliteitsregeling (voormalig generatiepact) 

Bijlagen: geen 

    

Korte toelichtingKorte toelichtingKorte toelichtingKorte toelichting    

Begin 2016 heeft het bestuur van de BghU, na instemming van de ondernemingsraad, besloten om het 

generatiepact van de gemeente Utrecht integraal van toepassing te laten zijn op de BghU. Begin 2017 

heeft zij besloten deze te verlengen voor de duur van 1 jaar (1 januari t/m 31 december 2017). 

Aangezien het een stimuleringsregeling betreft (en geen arbeidsvoorwaarde) is het de vraag of een 

nieuwe verlenging wenselijk is voor de BghU.  

   

Binnen dit kader hebben de directie en de ondernemingsraad van de BghU hierover gesproken en 

geconcludeerd dat verlenging met 1 jaar voor de BghU wenselijk is. Hoofreden hiervan is dat er hiermee 

ook in 2018 ruimte ontstaat voor senioren om langer vitaal door te kunnen werken. Aangezien de 

toepassing voor de BghU niet als doel heeft om de jeugdwerkeloosheid terug te dringen, spreken we niet 

meer van de term generatiepact, maar van een vitaliteitsregeling. Inhoudelijk blijft de regeling 

ongewijzigd.  

 

Verlenging van de vitaliteitsregeling voor de duur van 1 jaar houdt in dat iedereen, die voor 1 januari 

2019 60 jaar wordt of dat al is, in aanmerking komt om deel te nemen (uiterste geboortedatum 31 

december 1958). In 2018 betreft het 9 nieuwe potentiele deelnemers.  

 

Momenteel nemen 7 medewerkers (2,33 fte) deel aan de vitaliteitsregeling en hebben 2 medewerkers er 

eerder voor gekozen om niet deel te nemen. Aan deze laatstgenoemde medewerkers zal gevraagd 

worden of zij in 2018 alsnog willen deelnemen.  

 

Verwachting is dat de ondernemingsraad in zal stemmen met het voorstel om de toepassing van de 

vitaliteitsregeling met 1 jaar te verlengen.  

                                                         

    

BesluitBesluitBesluitBesluit    

Het bestuur van de BghU neemt het besluit op 23 oktober 2017 om de toepassing van de 

vitaliteitsregeling op de BghU met 1 jaar te verlengen.  

 

 

Aldus besloten, 

 

 

De voorzitter,  De secretaris, 

 

 

 

Patrick Poelmann  Arnold Geytenbeek  
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