
Hoe blijven werknemers gezond en met plezier werken tot aan de 
AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt dat steeds 
 lastiger. Hiervoor hebben sociale partners in de agrarische en groene 
 sectoren een seniorenregeling ingesteld. Hieronder vindt u een overzicht 
van antwoorden op vijf veelgestelde vragen.
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1. Wat is de seniorenregeling?
De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere 
werknemer 20% minder gaat werken met behoud 
van 90% van het brutoloon. De werkgever wordt 
gecompenseerd voor het loonverlies door middel van 
een  vergoeding vanuit het fonds Colland Arbeids-
markt. Hierdoor kan de werknemer langer gezond en 
 gemotiveerd aan het werk blijven. 

2. Wie kunnen gebruik maken van de regeling?
De seniorenregeling geldt voor oudere werknemers in 
de sectoren Bos & Natuur, Glastuinbouw, Open Teelten, 
Productiegerichte Dierhouderij, Bloembollengroothandel, 
Hoveniers en Groen, Grond & Infrastructuur (GGI). 

3. Hoe zit het met de loonkosten van de werkgever?
Colland Arbeidsmarkt vergoedt een vaste vergoeding 
per seniorendag aan de werkgever. Deze wordt elk half-
jaar achteraf automatisch uitbetaald.

4. Waar kan ik de regeling aanvragen?
Een werknemer dient drie maanden voorafgaand aan 
de gewenste ingangsdatum van de seniorenregeling 
een schriftelijk verzoek in bij de werkgever. De werk-
gever dient vervolgens digitaal een aanvraag in via 
het Colland Administratie Systeem (CAS). 

5.  Moet ik de afspraken met de werknemer 
 schriftelijk vastleggen?

Ja, voor deelname aan de regeling dient een schriftelijke 
overeenkomst te worden gesloten met de werknemer. 
In deze overeenkomst dient de dag of dagen waarop de 
werknemer niet of korter werkt te worden vastgelegd. 
Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is gratis een 
voorbeeldovereenkomst seniorenregeling te downloaden.

Meer informatie over de  
seniorenregeling vindt via  
de QR code. 
 

“ Ik houd van mijn werk. Maar naarmate ik ouder 
word, vind ik het wel belangrijk om ook genoeg 
rust te nemen tussen het zware fysieke werk door. 
Ik wil het enthousiasme in mijn werk namelijk niet 
 verliezen. Dat zou zonde zijn. Daarom vind ik de 
 seniorenregeling een goede oplossing.”

Anton (62): 

Vijf vragen en antwoorden 
over de seniorenregeling

Tekst: Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw)
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