
80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw
Voor iedereen die wil, vanaf 60 jaar

Tijd voor ontspanning, hobby, vrienden, familie …

De vitaliteitsregeling: extra vrije tijd



Wat is de vitaliteitsregeling?

•	 Vanaf je 60e jaar kun je 80% gaan werken. Je ontvangt 
90% loon en 100% pensioenopbouw. 

•	 Je werkt dus minder uren, verdient 90% van je salaris, 
en bouwt volledig pensioen op. 

•	 Werk je fulltime? Dan heb je 1 dag extra vrij per week. 
•	 Werk je parttime? Ook dan geldt 80% werken, 90% loon  

en 100% pensioenopbouw, op basis van het aantal uren  
dat je werkt.

Je krijgt dus extra vrije tijd om weer op te laden. Dit helpt om 
je werk beter vol te houden tot aan je pensioen. De extra tijd 
kun je invullen zoals je wilt. Bijvoorbeeld met een hobby, voor 
de kleinkinderen zorgen, mantelzorg of eropuit met vrienden.

Hoe zit het met vakantie en vrije dagen?

Als je meedoet aan de vitaliteitsregeling, heb je 4 weken 
vakantie. 
•	 Bovenwettelijke vakantie-uren vervallen. Daar krijg je 

wekelijks vrije tijd voor terug, die deels wordt doorbetaald. 
•	 Natuurlijk kun je met je werkgever afspreken dat je een 

aantal dagen extra werkt als het druk is. Als het dan weer 
rustiger is, kun je extra dagen opnemen.

Hoe doe je mee aan de vitaliteitsregeling?

•	 Ben je bijna 60? Praat dan over de vitaliteitsregeling met  
je werkgever. 

•	 Wil je meedoen aan de vitaliteitsregeling? Geef dit 
schriftelijk door aan je werkgever. 

•	 Vul samen met je werkgever het aanmeldingsformulier in.  
Dit staat op  
bakbekwaam.nl/vitaliteitsregeling-medewerkers. 

•	 Je mag de vitaliteitsregeling ook later laten ingaan. 
Vanaf de dag dat je 60 wordt, kun je op elk moment van  
de regeling gebruikmaken.

Hoe wordt het nieuwe rooster bepaald?

•	 Je overlegt met je werkgever over het nieuwe rooster. 
•	 Werk je fulltime? Het uitgangspunt is dat je 1 volledige dag 

minder gaat werken.
•	 Werk je parttime? Het uitgangspunt is dat je 1 dienst 

minder gaat werken.

Zo heb je echt profijt van de vitaliteitsregeling.

https://bakbekwaam.nl/vitaliteitsregeling-medewerkers


Kom je er niet uit met je werkgever?

Je werkgever is verplicht om mee te werken aan de vitaliteits- 
regeling. Komen jullie er samen niet uit? Bijvoorbeeld omdat 
jullie het niet eens worden over het nieuwe rooster? Dan zijn 
er drie mogelijkheden:
•	 Bel met de Helpdesk Vitaliteitsregeling: 0317 47 12 23.
•	 Stuur een e-mail naar de Adviescommissie Arbeidsvoor- 

waarden: info@adviescommissiearbeidsvoorwaarden.nl. 
•	 Ben je lid van CNV Vakmensen of FNV? Dan kun je ook 

naar de vakbond gaan.

Wat wordt je salaris? 

Wil je weten wat de vitaliteitsregeling betekent voor je 
salaris? Met de loonberekeningsmodule op bakbekwaam.nl/
loonberekeningsmodule bereken je zelf je salaris met en 
zonder de vitaliteitsregeling. 

Als je meedoet aan de vitaliteitsregeling, kan je salaris 
veranderen:
•	 Toeslagen, zoals onregelmatige uren, koel-/vriesceltoeslag, 

vakantietoeslag en overurentoeslag kunnen veranderen, 
bijvoorbeeld omdat je minder of meer nachturen gaat 
werken. 

•	 Een persoonlijke toeslag kan naar 80% gaan. Behalve als 
is afgesproken dat de toeslag losstaat van je werkuren. 

•	 De bhv-toeslag is een vast bedrag en verandert niet.

Wat gebeurt er met de pensioenpremie? 

De verdeling van de pensioenpremie wijkt af als je meedoet 
aan de vitaliteitsregeling. Je werkgever draagt een hoger 
percentage af om tot 100% pensioenopbouw te komen. 
In de loonberekeningsmodule kun je de pensioenpremie 
berekenen.

mailto:info@adviescommissiearbeidsvoorwaarden.nl
https://bakbekwaam.nl/loonberekeningsmodule/
https://bakbekwaam.nl/loonberekeningsmodule/


Hoe zit het met overwerk?

Werk je in opdracht van je werkgever in een periode van  
4 weken meer dan 152 uur (38 uur x 4 weken)? Dan is dat 
overwerk. Doe je mee aan de vitaliteitsregeling en werk je 
toch extra uren? Ook dan geldt dat je in een periode van  
4 weken meer dan 152 uur moet werken om te spreken  
van overwerk.

Wat als je werkloos wordt?

Als je meedoet aan de vitaliteitsregeling, wordt je salaris 
meestal lager. Als je werkloos raakt, wordt een eventuele 
WW-uitkering daardoor ook lager. 

Wil je meer weten of heb je vragen? 

•	 Kijk voor meer informatie, antwoord op veelgestelde  
vragen en de loonberekeningsmodule op  
bakbekwaam.nl/vitaliteitsregeling-medewerkers. 

•	 Kom naar een van de informatiebijeenkomsten.  
Op Bakbekwaam vind je meer informatie, data en locaties. 

•	 Stuur een e-mail naar de Helpdesk Vitaliteitsregeling 
info@veiligengezond.nl of bel met een van onze mede- 
werkers: 0317 47 12 23. 

De Helpdesk Vitaliteitsregeling is onderdeel van het  
programma FIT2030. Het programma FIT2030 en alle 
onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ontwerp: M-space grafisch ontwerpers, Den Haag
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