
Generatieregeling
Duurzame Inzetbaarheid

  

Waarom?

Voor de uitgebreide
voorwaarden, kijk op

http://gasthuisnet.sg.intern

Vanaf 1 januari 2019 treedt de generatieregeling Spaarne Gasthuis in werking. Het biedt medewerkers de gelegenheid om in de laatste 
fase van hun loopbaan minder te gaan werken, met als doel op een gezonde manier de AOW leeftijd te behalen. In deze flyer lees je de 
hooflijnen van de generatieregeling. De volledige regeling is terug te vinden op Gasthuisnet.

Wat zijn de 
voorwaarden om

 in aanmerking 
te komen?

Je heb een contract
van 30-36u

90%

80%

100%

Uren

Salaris Pensioen

   Vakantie
   PLB
   Verlof
   Vervallen overgangs-

      regelingen

Arbeidsvoorwaarden
in geld naar 90%

Arbeidsvoorwaarden 
in tijd naar 80%

   50% door werknemer

   50% door SG

   Salaris

   Vakantiegeld

   Eindejaarsuitkering

Financiering pensioen-
premie

Ik kom in
aanmerking

Maar wat 
betekent

dit precies?

Kom je niet in aanmerking? Geen zorgen, er zijn tal van 
andere mogelijkheden:

Voldoe je niet aan
de bovenstaande
eisen, dan kom je

niet in aanmerking.

   Contracturen verminderen

   PLB opmaken

   Deeltijd pensioen

Je heb een vast 
dienstverband en bent

minimaal 5 jaar in dienst

Jouw PLB uren zijn 
opgenomen

Neem hiervoor contact op met je leidinggevende of PFZW.

Benieuwd hoe dit er financieel uit ziet?
Bekijk de rekenvoorbeelden op de achterzijde!

Kom je niet in aanmerking, maar heb je wel vraagtekens bij je eigen 
duurzame inzetbaarheid? Ga in gesprek met je leidinggevende.

Je definitieve AOW leeftijd 
is over maximaal 5 jaar



Generatieregeling
Tabel rekenvoorbeelden

  

Benieuwd hoe de generatieregeling er uit ziet?
Bekijk de voorzijde!

Tabel 1

FWG Huidig dienstverband 80% 90% 100%

Max. schaal Aantal uur per 
week

Bruto salaris Netto salaris Aantal uur per 
week

Bruto salaris Netto salaris 
zonder 

voortzetting 
pensioenopbouw*

Netto salaris met 
voortzetting 

pensioenbouw*

30 36 uur € 2.534 € 1.863 28,8 uur € 2.281 € 1.733 € 1.727

30 34 uur € 2.393 € 1.795 27,2 uur € 2.154 € 1.670 € 1.665

30 32 uur € 2.252 € 1.725 25,6 uur € 2.027 € 1.609 € 1.603

30 30 uur € 2.112 € 1.655 24 uur € 1.900 € 1.547 € 1.540

35 36 uur € 2.665 € 1.925 28,8 uur € 2.399 € 1.787 € 1.781

35 34 uur € 2.517 € 1.852 27,2 uur € 2.265 € 1.723 € 1.716

35 32 uur € 2.369 € 1.780 25,6 uur € 2.132 € 1.658 € 1.650

35 30 uur € 2.221 € 1.708 24 uur € 1.999 € 1.592 € 1.586

40 36 uur € 2.797 € 1.987 28,8 uur € 2.517 € 1.844 € 1.834

40 34 uur € 2.641 € 1.910 27,2 uur € 2.377 € 1.776 € 1.767

40 32 uur € 2.486 € 1.834 25,6 uur € 2.238 € 1.708 € 1.700

40 30 uur € 2.331 € 1.759 24 uur € 2.098 € 1.638 € 1.631

45 36 uur € 3.072 € 2.117 28,8 uur € 2.765 € 1.960 € 1.949

45 34 uur € 2.901 € 2.033 27,2 uur € 2.611 € 1.885 € 1.874

45 32 uur € 2.731 € 1.950 25,6 uur € 2.458 € 1.811 € 1.799

45 30 uur € 2.560 € 1.866 24 uur € 2.304 € 1.735 € 1.727

50 36 uur € 3.490 € 2.299 28,8 uur € 3.141 € 2.135 € 2.120

50 34 uur € 3.296 € 2.209 27,2 uur € 2.966 € 2.050 € 2.039

50 32 uur € 3.102 € 2.123 25,6 uur € 2.792 € 1.967 € 1.954

50 30 uur € 2.908 € 2.028 24 uur € 2.617 € 1.882 € 1.870

55 36 uur € 3.917 € 2.484 28,8 uur € 3.525 € 2.301 € 2.285

55 34 uur € 3.699 € 2.386 27,2 uur € 3.329 € 2.214 € 2.200

55 32 uur € 3.482 € 2.287 25,6 uur € 3.134 € 2.127 € 2.111

55 30 uur € 3.264 € 2.189 24 uur € 2.938 € 2.032 € 2.018

60 36 uur € 4.466 € 2.726 28,8 uur € 4.019 € 2.518 € 2.498

60 34 uur € 4.218 € 2.612 27,2 uur € 3.796 € 2.418 € 2.399

60 32 uur € 3.970 € 2.501 25,6 uur € 3.573 € 2.318 € 2.298

60 30 uur € 3.722 € 2.390 24 uur € 3.349 € 2.216 € 2.201

#1

Toelichting:

Het betreft een pro forma berekening. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Berekeningen zijn exclusief 
de variabelen, dus bijvoorbeeld geen ORT, reiskosten en IZZ premies. Berekeningen zijn op basis van het salarisniveau 1 juli 2018 
en de fiscale- en pensioengegevens van 2018. Voor de nettoberekeningen is rekeninggehouden met het toepassen van de 
loonheffingskorting. De vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden berekend op basis van 90% van het oorspronkelijk 
contract. De 10% aanvulling op het salaris wordt in de vorm van een toeslag uitbetaald.     

Voor de uitgebreide
voorwaarden, kijk op

http://gasthuisnet.sg.intern

* Het is mogelijk om op vrijwillige basis de pensioenopbouw tot 100% van het oorspronkelijke dienstverband voort te zetten. 
De kosten hiervan zijn 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer.

Overzicht proforma berekeningen Generatieregeling


