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Tijdens het AO van 5 oktober jl. is gebleken dat er bij de Tweede Kamer onduidelijkheid 
bestaat over de taak, activiteiten en de bereikte resultaten van de Regiegroep GrijsWerkt. Ook 
wil ik een eerste reactie geven op de uitvoering van de motie Rouvoet en Verhagen (TK 2006-
2007, 30800 nr.33). 
 
De Regiegroep GrijsWerkt is op 30 november 2004 ingesteld voor een periode van drie jaar. 
Aangezien de Regiegroep feitelijk is gestart op 1 februari 2005 loopt zij door tot 1 februari 
2008. Taak van de regiegroep is initiëren en leiding geven aan een communicatietraject. Dit 
met als doel een cultuuromslag in het denken over de oudere werknemers tot stand te brengen. 
Voorlichting over feiten en cijfers en verspreiding van ‘best practices’ onder meer vanuit de 
tijdelijke stimuleringsregeling ‘stimuleren leeftijdsbewust beleid’ zijn daarbij van belang. Ook 
moet de Regiegroep bewerkstelligen dat afspraken met en tussen sociale partners tot stand 
komen en er voor zorgen dat de activiteiten die voortvloeien uit het kabinetsstandpunt 
‘stimuleren langer werken ouderen’ worden uitgevoerd. De Regiegroep bestaat op dit moment 
uit: Dhr. E.H.T.M. Nijpels (vz), Mevr. J. van Leeuwen, Dhr. J.P.C.M. van Zijl, Dhr. B.M.J. 
Pauw, Mevr. Y.J. Jaspers en Dhr. G.J. Wolffensperger. Bij de uitvoering van haar taak wordt 
de Regiegroep ondersteund door een secretariaat en een communicatiebureau dat via een 
Europese aanbesteding is geselecteerd. Voor de communicatie is een jaarlijks budget van € 1 
mln beschikbaar.  
 
Zoals ik tijdens het AO van 5 oktober jl. al had aangekondigd heb ik met de voorzitter van de 
Regiegroep overlegd over de in de motie Rouvoet en Verhagen voorgestelde taakuitbreiding 
en geconstateerd dat we beiden van mening zijn dat de re-integratietaak zich niet laat 
combineren met het huidige takenpakket van de Regiegroep en een andere organisatie en 
positionering vereist. Dit zou ten koste gaan van de huidige opdracht. Wel ben ik met u van 
mening dat de werkloosheid onder oudere werkzoekenden vraagt om een extra inspanning. 
Zoals ik tijdens het AO al heb gemeld voer ik momenteel intensieve en constructieve 
gesprekken met uitvoeringsorganisaties CWI en UWV en andere relevante partijen waar onder 
de werkgeversorganisaties, private partijen en de Regiegroep GrijsWerkt om te komen tot 
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afspraken over een substantiële vermindering van de werkloosheid onder ouderen (45+). De 
inzet van de Regiegroep om de beeldvorming over oudere werknemers te verandering is 
daarbij cruciaal. 
Ik verwacht uw Kamer nog voor 15 december a.s. te kunnen berichten over de gemaakte 
afspraken. De Regiegroep GrijsWerkt loopt door tot 1 februari 2008. Mogelijke verlenging 
wordt bezien. 
 
Over het vergroten van de zichtbaarheid van de Regiegroep heb ik onlangs gesproken met de 
voorzitter. In aanvulling op de eerder aan de TK gezonden tussenrapportage van de 
Regiegroep ‘Gelukkig is het wiel al uitgevonden’ (Tweede Kamer 2005-2006, 27046, nr.14) 
zal de Regiegroep de Tweede Kamer nog voor de begrotingsbehandeling informeren over de 
resultaten van de afgelopen periode en aangeven welke activiteiten in voorbereiding zijn en 
hoe de implementatie van leeftijdsbewustbeleid in bedrijven zal worden gestimuleerd. Na een 
jaar van zaaien kan er nu geoogst worden. Dit oogsten zal zeker gepaard gaan met grotere 
zichtbaarheid. 
 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
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