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Hierbij bied ik u de eerder toegezegde voortgangsrapportage rond de uitvoering van het 
kabinetsstandpunt “Stimuleren langer werken van ouderen” (TK 2004-2005, 27046, nr. 5) van 
29 april 2004 aan. Deze tweede rapportage is een vervolg op de eerste rapportage van 29 juni 
2005 (TK 2004-2005, 27 046, nr. 12). De rapportage gaat uitgebreid in op specifieke 
maatregelen die voortvloeien uit het Kabinetsstandpunt en geeft een kort overzicht van lopend 
algemeen beleid. De afzonderlijke onderdelen van het generieke beleid komen op 
verschillende momenten en in verschillende andere rapportages aan de TK uitgebreider aan de 
orde. De rapportage geeft de stand van zaken weer in juni 2006.  
 
De stijging in de arbeidsparticipatie van werknemers van 55-64 jaar heeft zich verder 
doorgezet. De netto-arbeidsparticipatie van ouderen steeg met 0,5% van 39,2 procent in 2004 
naar 39,7% in 2005. Het kabinet verwacht dat in 2006 de arbeidsdeelname van ouderen (55-
64) wederom zal toenemen, waarmee de doelstelling van 40% netto-arbeidsparticipatie in 2007 
al in 2006 kan worden gerealiseerd.  
Het vroegtijdig behalen van deze doelstelling van 40% is echter geen reden om de 
arbeidsparticipatie van ouderen niet verder te blijven bevorderen. Inzet van het kabinet is om 
in 2010 een netto-arbeidsparticipatie van ouderen (55-64) van 45% te realiseren. Dit is 
vergelijkbaar met de Europese doelstelling van 50% (EU-cijfer) in 2010, waarbij ook banen 
van minder dan 12 uur per week worden meegerekend. Om de kabinetsdoelstelling te 
realiseren, zal de netto-arbeidsparticipatie van ouderen in de periode van 2006-2010 jaarlijks 
gemiddeld met 1%-punt moeten stijgen.  
 
De stijging van de arbeidsparticipatie impliceert ook dat een groter deel van de ouderen op de 
arbeidsmarkt blijft en beschikbaar is (werkend of werkloos). Bijgevoegde rapportage gaat 
naast arbeidsparticipatie ook in op de werkloosheidsontwikkeling van ouderen (55-64). 
Daarbij zijn acties vermeld die het UWV en het CWI ondernemen om werkzoekende ouderen 
aan werk te helpen.  
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Zoals ook eerder (TK 2004-2005, 28 170, nr. 29) in het kader van de routeplanner voor de 
discussie doorwerken na 65 jaar aan uw Kamer toegezegd, stuur ik u bijgaand de eerste 
tussenrapportage ‘Gelukkig is het wiel al uitgevonden’ van de ‘Regiegroep GrijsWerkt’. De 
tussenrapportage wijst op positieve voortekenen van de gewenste cultuuromslag. 
 
De huidige stand van zaken van relevante maatregelen per juni 2006 is in een schematisch 
overzicht opgenomen. Zowel de tweede voortgangsrapportage, het schematische overzicht als 
de eerste tussenrapportage van de ‘Regiegroep GrijsWerkt’ treft u bijgevoegd aan. 
 
Om u op de hoogte te houden van de lopende en komende ontwikkelingen zeg ik u toe volgend 
jaar vóór 1 juli 2007 wederom een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer te zenden.
 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
(H.A.L. van Hoof) 
 
 
Bijlage(n):  
- tweede voortgangsrapportage kabinetsstandpunt 'Stimuleren langer werken van ouderen'; 
- tussenrapportage 'Gelukkig is het wiel al uitgevonden' van de 'Regiegroep GrijsWerkt'; 
- schema overzicht maatregelen juni 2006. 
 


