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Ondernemingen en organisaties worden 
vandaag de dag geconfronteerd met de 
vergrijzing van werknemers. Als ervaren 
werknemers de onderneming verlaten, 
gaat vaak een schat aan ervaring, kennis 
en vaardigheden verloren.  

Het Ervaringsfonds geeft financiële on-
dersteuning aan ondernemingen en orga-
nisaties die initiatieven nemen om het be-
houd van tewerkstelling van de ervaren 
werknemers te bevorderen.   

Naast werkgevers kunnen ook sectoren, 
via hun Fondsen voor Bestaanszekerheid 
en paritaire vormingscentra, een toelage 
genieten.

Het Fonds ondersteunt werkgevers in hun 
projecten die het welzijn en de arbeids-
mogelijkheden voor ervaren werknemers 
verbeteren. Sectoren kunnen, mits het 
afsluiten van een samenwerkingsproto-
col, meehelpen projecten op te zetten. 
Deze projecten moeten betrekking heb-
ben op de verbetering van de arbeidsor-
ganisatie, de arbeidsomstandigheden en 
de arbeidsmogelijkheden van de ervaren 
werknemers.

Betrokken werkgevers 
Het Ervaringsfonds richt zich tot:
• Ondernemingen uit de privé-sector (voor werknemers 

van 45 jaar en ouder);
• Fondsen voor Bestaanszekerheid en paritaire 

vormingscentra.

Projecten die werkgevers kunnen indienen
1. Projecten die het in kaart brengen van de 

werkbaarheid van oudere werknemers en de 
te verbeteren factoren uit de werkomgeving 
nastreven, via een meetinstrument en 
een diagnosemethode. Bedoeling hiervan 
blijft steeds de werkbaarheid  van oudere 
werknemers te behouden of te verhogen.

2.  Concrete verbeteringsprojecten om:
• de arbeidsmogelijkheden van oudere 

werknemers te bevorderen;

• de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te 
bevorderen;

• de organisatie van de arbeid te verbeteren.

Enkele voorbeelden van verbeteringen zijn:
vermindering van de psychosociale belasting, 
aanpassing van de arbeidsorganisatie 
en verbetering van de ergonomische 
omstandigheden.

Fondsen voor bestaanszekerheid 
of  paritaire vormingscentra kunnen toelages 
genieten voor:
• Sensibilisatie- en promotiecampagnes 

en adviesverlening ter ondersteuning van 
verbeteringsprojecten in bedrijven;

• De aanmaak en de ontwikkeling van een 
meetinstrument of een diagnosemethode die 
projecten in bedrijven ondersteunen;

• Tegemoetkoming in de premie die wordt toegekend 
aan oudere werknemers die overstappen van een 
systeem van nachtploegenarbeid naar een systeem 
van dagarbeid, overeenkomstig CAO nr. 46. 

Voordelen
Voor de onderneming:
• Valorisatie van de know-how van de ervaren 

werknemers;
• Behoud van de know-how binnen het bedrijf;
• Een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de 

uitbouw van een leeftijdsbewust personeelsbeheer;
• Financiële ondersteuning.

Voor de werknemers:
• Evolueren naar een betere werk- en levenskwaliteit;
• Gebruik kunnen maken van de reeds lang verworven 

competenties en kennis;
• Waardering krijgen voor zijn of haar loyauteit en 

inzet;
• Verhoging van het zelfvertrouwen en dat delen met 

anderen.
 

Meer informatie vindt u op: 
www.ervaringsfonds.be



Het Ervaringsfonds, een team tot uw dienst

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ervaringsfonds
Fax: 02 233 46 39
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 BRUSSEL
www.ervaringsfonds.be 

• Anne HIMPENS
 Coördinator
 Tel.: 02 233 45 80
 E-mail: anne.himpens@werk.belgie.be

• Veerle COOSEMANS
 Secretariaat
   Tel.: 02 233 44 87
  E-mail: ervaringsfonds@werk.belgie.be

Voor hulp bij het opzetten en het uitschrijven van een 
goed Ervaringsfondsproject, neem contact met:

• Jenifer SCHMIT,
   Nederlandstalig projectontwikkelaar 
   Tel.: 02 233 46 27
   E-mail: jenifer.schmit@werk.belgie.be

• Monique DE SMEDT, 
   Nederlandstalig projectontwikkelaar
   Tel.: 02 233 45 18 
   E-mail: monique.desmedt@werk.belgie.be
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