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Generatieregeling conform CAO Sociaal Werk, artikel 5.13  
 
 
Inleiding 
Levanto voert de generatieregeling in conform CAO Sociaal Werk, artikel 5.13.  
 
Wie kan deelnemen en hoe lang loopt deze regeling: 
Deelname aan een generatieregeling loopt door tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en 
is mogelijk voor een werknemer, die valt onder de CAO Sociaal werk, en;  

 binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;  

 minimaal de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur blijft werken;  

 in het afgelopen jaar geen uitbreiding heeft gehad van de omvang van de 
arbeidsovereenkomst;  

Voorwaarden: 

 de ondergrens: het aantal minimaal te werken uren wordt gesteld op 16 uur;  

 deelname staat vrij voor alle functies;  

 bij arbeidsongeschiktheid gelden de bepalingen conform CAO Sociaal Werk;  

 Bij onvoorziene omstandigheden kan deelname aan de regeling aangepast dan wel beëindigd 
worden. Werkgever en werknemer treden hierover dan met elkaar in overleg.  

 Bij uitdiensttreding voordat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt of bij het bereiken van 
de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt de deelname.  

 
Verlofrechten: 
De werknemer dient, voordat de deelname aan de generatieregeling start, het opgebouwde en 
aangekochte verlof op te nemen dat meer is dan het in de voorgaande 12 maanden opgebouwde en 
aangekochte verlof, tenzij werkgever en werknemer andere afspraken maken.  
 
Vaststelling aantal uren: 
Deelname aan de generatieregeling is vrijwillig. De werknemer kan eenmalig aangeven hoeveel uur hij 
minder wil gaan werken. Het aantal uren dat de werknemer feitelijk blijft werken mag niet minder zijn 
dan de helft van de oorspronkelijke arbeidsduur en niet minder dan 16 uur. De arbeidsovereenkomst 
wordt aangepast naar het verlaagde aantal uren. Het aantal te werken uren wordt in het dienstrooster 
opgenomen.  
 
Vaststelling Arbeidsvoorwaarden: 
Het verschil tussen het oorspronkelijke en het nieuwe salaris komt voor de helft voor rekening van de 
werkgever: Dit is het werkgeversdeel en wordt uitbetaald in de vorm van een Persoonlijke Toeslag.  
Het salaris wordt als volgt opgebouwd: 

a) Het salaris op basis van het nieuw te werken aantal uren  
+ 

b) Een persoonlijke toeslag: 50% van het verschil tussen oud en nieuw salaris (Werkgeversdeel). 
= 

c) Het doorbetaalde salaris. 
Arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op het salaris worden berekend over c) het doorbetaalde 
salaris. Arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op uren, worden berekend over het nieuw te werken 
aantal uren en niet over de oorspronkelijke arbeidsduur. Onverlet wettelijke bepalingen.  
Toelichting: Dit heeft consequenties voor bijzondere verlofvormen zoals voorbeeld kortdurend 
zorgverlof en langdurend zorgverlof. In beide gevallen geldt dat de nieuw overeengekomen uren 
leidend zijn voor de bepaling van de bijzondere verlofduur.  
De werknemer kiest óf hij het verschil tussen het oorspronkelijke en nieuwe salaris wil aanvullen uit 
vitaliteitsuren en/of IKB en/of Loopbaanbudget en/of pensioen.  
 
Pensioen: 
Als de werknemer besluit zijn pensioenopbouw tijdens de deelname aan de generatieregeling op 
vrijwillige basis geheel of gedeeltelijk voort te zetten, dan betaalt de werkgever het werkgeversaandeel 
van de pensioenpremie over dit voortgezette deel.  


