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Hardenberg, 23 april 2019 
 
 

 

Betreft: Programma mogelijkheden deeltijdwerken en deeltijdpensioen 

 
 
Beste collega, 

 
Hierbij willen we je graag informeren dat er vanaf mei 2019 een programma wordt gestart over 

deeltijdwerken en deeltijdpensioen. Naast het vitaliteitsprogramma is dit het tweede programma 
dat wij aan willen bieden in het kader van duurzame inzetbaarheid. 
  
Voor wie is het programma deeltijdwerken en deeltijdpensioen bedoeld? 
Vraag jij je weleens af of je werk-privébalans nog goed is? Of valt het (fulltime)werken je zwaar in 
de laatste jaren tot je pensioen? Dan word je van harte uitgenodigd deel te nemen aan het 
programma over deeltijdwerken en deeltijdpensioen. 

 
Deelname is vrijwillig en dus zeker niet verplicht. Iedereen kan zich aanmelden, of je nu vlak voor 
je pensioen zit, of nog niet zo heel lang werkt. In eerste instantie wordt gestart met 3 groepen van 
maximaal 15 medewerkers. Indien er meer aanmeldingen komen, zal gekeken worden of het 
programma een vervolg krijgt.  
 
Wat houdt het programma in? 

In de CAO en het pensioenreglement is al veel geregeld over minder werken, maar we hebben 

gemerkt dat er veel onbekendheid is. Uiteraard heeft minder werken financiële gevolgen en 
organisatorisch moet het ook passen, maar er is misschien meer mogelijk dan je denkt. In dit 
programma wordt aan de hand van verschillende voorbeelden ingegaan op de eventuele 
mogelijkheden. 
 

Door wie wordt het programma uitgevoerd? 
De uitvoering van het programma wordt verzorgd door de inzetbaarheidsambassadeur samen met 
het OWASE salaris- en pensioenbureau. Het programma bestaat uit één sessie van ongeveer 1,5 
uur. Wil je daarna weten wat dit voor jou persoonlijk betekent? Dan kun je een gesprek inplannen 
bij personeelszaken of bij het pensioenbureau om te kijken wat de mogelijkheden voor jou zijn. 
 
Hoe meld je je aan? 

Je kunt je aanmelden via de website https://duurzaamowase.nl/aanmelden/ 
Aanmelden via personeelszaken of de inzetbaarheidsambassadeur kan natuurlijk ook. 
Vanaf half mei word je geïnformeerd over jouw deelname aan het programma. 
 
Met vriendelijke groet, namens de WVO,  

 
Gerrit Rekers 

voorzitter Werkgeversvereniging OWASE  
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