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Notitie levensfasen 
 
Doelstelling 
Elke levensfase kan zorgen voor andere wensen m.b.t. je werk. Hier komt beleid om de hoek 
kijken. Levensfasebeleid is bedoel om ervoor te zorgen dat alle werknemers optimaal 
inzetbaar zijn en blijven. 
 
Verantwoordelijkheden 
Om goed inzetbaar te kunnen zijn moet er rekening gehouden worden met iemands 
levensfase en specifieke wensen en behoeften. Mensen willen steeds meer bepalen hoe zij 
werk, zorg en leven combineren. Hierdoor ontstaat een cultuur van combineren. Een 
loopbaan kan eruit zien als een golfbeweging. De keuzes die een werknemer kan maken zijn 
afhankelijk van zijn/haar levensfase. 
 
Werkwijze 
Levensfasebeleid is een specifieke manier waarop organisaties naar hun personeelsbeleid 
kunnen kijken.  
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderscheid 4 fases: 

 Ontwikkelingsfase > tot ± 30 jaar. Een vaste baan is nog zeldzaam en men hoeft over 
het algemeen nog niet voor anderen te zorgen. Er is weinig werkervaring. De nadruk 
ligt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het verwerven van kennis.  

 Spitsuurfase > globaal van 25-45 jaar. Het gezin staat centraal en er wordt gezocht 
naar een combi van veeleisend werk, een loopbaan opbouwen en een thuissituatie 
met (jonge) kinderen en/of ouders die aandacht/zorg vragen. Tijd en geld zijn hard 
nodig maar schaars. 

 Consolidatiefase > 35-55 jaar. Men neemt minder carrière-stappen, mobiliteit neemt 
af en zorg voor het gezin wordt minder waar de zorg voor ouders kan toenemen. Er is 
echter een zekere rust en balans; zaken zijn meer voorspelbaar. 

 Actieve ouderdomsfase > 55-pensioen. Men wil het qua werk wat rustiger aan gaan 
doen. Er kunnen zich (lichamelijke) beperkingen aandienen, maar er blijven ook 
mogelijkheden om te groeien. 

 
Om als organisatie aan te kunnen sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de 
medewerker is het noodzakelijk om jaarlijks tijdens het jaargesprek hier het gesprek met 
elkaar over te voeren, afspraken hierover te maken en die vast te leggen. 
Hierdoor kan optimale aansluiting worden gezocht en hopelijk gevonden en een win-win-
situatie worden gecreëerd. Indien noodzakelijk kan tussentijds een extra gesprek gepland 
worden i.v.m. evaluatie en bijstelling. 
 
Na evaluatie in mei 2018 zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 
 


