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Naam 
Adres 
Postcode + Plaats 
 
Datum: datum 
Onderwerp: Eerder stoppen, minder werken 
ESMW-dossiernummer: xxxxxxxxx 
 
Beste heer/ mevrouw naam, 
 
Jij zet je elke dag in om Nederland schoon te houden. Dat waarderen wij enorm. 
Helemaal, omdat schoonmaken fysiek zwaar werk is. Er zijn daarom twee regelingen 
afgesproken waarmee je voor je AOW kan stoppen met werken, of dat je minder kan 
gaan werken. Verder kan je gratis financieel advies inwinnen om een goede keuze te 
maken. Iets voor jou? 
 
Regeling 1: Generatiepact  
Zit je 3 jaar vóór je AOW-leeftijd, werk je al 10 jaar in de schoonmaak en 
werk je minimaal 32 uur per week bij één werkgever? Dan kun je met het 
generatiepact tot 20% minder gaan werken. Dat komt vaak neer op 1 dag in de week. 
Je krijgt 95% van je loon, waarover je volledig pensioen opbouwt. Op ras.nl/esmw staan 
rekenvoorbeelden. Ook kun je uitrekenen wat deze regeling voor jou betekent. 
 
Wil je gebruik maken van deze regeling? Bespreek dit dan met je werkgever. Deze 
checkt of je aan de voorwaarden voldoet. Daarna vul je samen de 
deelnameverklaring aan het Generatiepact in. Je vindt deze ook op ras.nl/esmw. 
Je werkgever kan vanaf 1 december de RAS om een tegemoetkoming in kosten 
aanvragen. 
 
Regeling 2: Eerder Stoppen met Werken  
Deze regeling is bedoeld voor iedereen die minimaal 10 jaar in de branche werkt voor 
minimaal 20 uur per week. Het is mogelijk gebruik te maken van de regeling vanaf 2 
jaar voor je AOW. Je ontvangt dan tot je AOW-leeftijd een uitkering van de RAS. De 
uitkering is maximaal € 1.874 bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Op 
jaarbasis is dat maximaal € 22.488. Als je minder uren werkte per week, ontvang je een 
lager bedrag. De uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook voor deze regeling vind je 
rekenvoorbeelden en een aanvraagformulier op ras.nl/esmw. 
 
Gratis financieel advies 
Wil je weten wat gebruik maken van deze regelingen voor jou betekent? Maak dan 
gebruik van een financieel adviseur. Deze zet samen met jou alles op een rijtje. Dit 
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advies is persoonlijk en vertrouwelijk. De kosten zijn voor de RAS! Kijk op ras.nl/esmw 
en meld je aan!  
 
Nog even voor de duidelijkheid  
Deze brief geeft je geen recht om deel te nemen aan de genoemde regelingen. Na 
ontvangst van jouw ESMW-aanvraag beoordelen wij eerst of je aan alle voorwaarden 
voldoet. Als je wilt meedoen aan het Generatiepact, beoordeelt je werkgever eerst of je 
aan de voorwaarden voldoet. 
 
Meer vragen? 
Meer informatie vind je op ras.nl/esmw. Je kunt ook de RAS-helpdesk bellen: 073-
6200469. De helpdesk is bereikbaar op dinsdagochtend van 09.30 tot 13.00 uur en op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. 
 
We zien je aanvraag graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen Dekkers 
Directeur RAS 
 
 
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (MDIEU) 
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