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Resultaat cao Achmea 1 december 2017 tot 1 december 2018 
 
Achmea en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben op 21 december 2017 de 
onderhandelingen over de nieuwe Achmea cao afgerond. 
 
De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 12 maanden, van 1 december 2017 tot 1 december 2018. 
 
De vakorganisaties leggen het totaal aan afspraken ter goedkeuring voor aan hun leden. 
 
Over de volgende onderwerpen zijn afspraken gemaakt: 
A. Loon en looptijd 
B. Inzetbaarheid 
C. Pensioen 
D. Verruiming mogelijkheden persoonlijk keuze budget  
E. Pilots verruimde bedrijfstijden 
F. Overige onderwerpen 
G. Technische onderwerpen 
 
Hieronder lees je de integrale tekst van de afspraken. 
 
A. Loon en looptijd 

De op 31 december 2017 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 januari 2018 structureel 
verhoogd met 2 %. 
De cao gaat in per 1 december 2017 en loopt tot en met 30 november 2018.  
 
B. Inzetbaarheid 

Tijd voor leren en ontwikkelen 

Ontwikkelen, innoveren, presteren en groeien zijn belangrijke thema’s voor cao partijen. Het gaat daarbij 
om blijvend investeren in de inzetbaarheid: het vakmanschap en de ontwikkeling van medewerkers. 
Vanuit de overtuiging van partijen dat dit het meest duurzame antwoord is op de uitdagingen waarvoor 
medewerkers en organisatie zich gesteld zien.  
 
Inzetbaar zijn en blijven is bij Achmea voor iedereen vanzelfsprekend. Leidinggevenden stimuleren actief 
dat hun medewerkers zich ontwikkelen en voeren hierover het gesprek met hun medewerkers.  Van 
medewerkers verwachten cao partijen dat zij zelf regie en initiatief nemen in het ontwikkelen van hun 
talent, vakmanschap, loopbaan en arbeidsmarktpositie. Van leidinggevenden verwachten cao partijen dat 
zij medewerkers de tijd en de mogelijkheden geven om zich te ontwikkelen.  
 
Om medewerkers nog meer de gelegenheid te geven zelf de regie te nemen, krijgen alle medewerkers op 
jaarbasis 3 dagen inzetbaarheidstijd beschikbaar. Medewerkers kunnen deze tijd naar eigen inzicht 
gebruiken. Voorwaarde daarbij is dat deze tijd ingezet wordt voor activiteiten die de arbeidsmarktwaarde 
van de medewerker vergroot. En dat dit is vastgelegd in het groeiplan. Voor medewerkers van 40 jaar en 
ouder betekent dit dat de huidige regeling (artikel 6.7 van de cao) wordt verruimd doordat zij 3 van de 10 
dagen ruimer kunnen inzetten.  
 
 
Inzetbaarheid oudere medewerkers 

Partijen vinden het belangrijk dat ook oudere medewerkers fit en met plezier aan het werk kunnen blijven 
tot hun AOW-leeftijd. Doordat de pensioen- en AOW-leeftijd stijgen werken we langer door.  
Om oudere medewerkers te faciliteren bij het maken van keuzes in deze werkfase en hen te helpen vitaal 
aan het werk te blijven, zijn de volgende afspraken gemaakt voor medewerkers van 60 jaar en ouder: 
- Medewerkers van 60 jaar en ouder die de training ‘Blijf speler in het spel!’ volgen kunnen daarnaast 

gebruik maken van de mogelijkheid van ‘financieel inzicht’. De training geeft inzicht in talenten en 
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mogelijkheden van medewerkers die ouder zijn. En helpt hen om een plan voor zichzelf te maken: 
wat wil en kan ik. Inzicht in hun financiële situatie helpt hen vervolgens bij het maken van bewuste 
keuzes. Van ‘financieel inzicht’ kan ook gebruik gemaakt worden los van de training ‘Blijf speler in het 
spel!’; 

- Medewerkers van 60 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om een training ‘gezond werken’ te 
volgen bij Pim Mulier. Om gezond en vitaal te blijven is een goed evenwicht tussen de elementen 
inspanning/werk, slaap, voeding, rust en beweging belangrijk. Dit geldt in het bijzonder ook voor 
oudere medewerkers die langer doorwerken en het bijhouden van ontwikkelingen als meer belastend 
kunnen ervaren. De oplossing is dan vaak niet (alleen) om minder uren te gaan werken, maar om 
goed inzicht te hebben in de elementen die bepalend zijn voor een gezonde leefstijl. En hoe je daar 
zelf invloed op hebt. De training ‘gezond werken’ geeft medewerkers inzicht in hun vitaliteit en 
gezondheid en hoe zij dat voor zichzelf kunnen verbeteren om zo gezond, fit en met plezier aan het 
werkt te blijven. Partijen overleggen nog over de precieze inhoud van de training.  

 
Naar verwachting zal het mogelijk zijn om vanaf begin Q2 gebruik te maken van ‘financieel inzicht’ en van 
de training bij Pim Mulier. 
 
C. Pensioen 

Wijziging fiscale pensioenleeftijd 

Per 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels met betrekking tot pensioenopbouw. Partijen hebben de 
pensioenregeling hierop aangepast door de pensioenleeftijd per 1 januari 2018 aan te passen naar 68 
jaar. 
 
Uniformering ingangsdata pensioenuitkeringen 
Vanuit het verleden zijn er veel verschillende pensioenregelingen die verschillende ingangsdata kennen. 
Veel medewerkers hebben daardoor meerdere ‘pensioenpotjes’ met ieder hun eigen ingangsdatum: 
variërend tussen 60 en 67 jaar. Hierdoor is het voor medewerkers lastig om goed zicht te krijgen op de 
hoogte van hun pensioen. De verschillende regelingen zorgen er ook voor dat de uitvoering ervan 
complex is en daarmee ook duur. Partijen hebben afgesproken om de regeling te vereenvoudigen en het 
aantal verschillende pensioenpotjes te reduceren. Het levenslange ouderdomspensioen wordt 
samengevoegd tot één levenslang ouderdomspensioen met één ingangsdatum (per 1 januari 2018: 68 
jaar). Dat gebeurt actuarieel neutraal, dat wil zeggen dat de totale waarde van het pensioen gelijk blijft. 
Medewerkers/deelnemers hebben dan vervolgens zelf de keuze om hun pensioenuitkering te vervroegen.  
Het pensioenfonds (SPA) zal de medewerkers/deelnemers hierover in de loop van 2018 uitgebreid 
informeren.  
 
D. Verruiming mogelijkheden persoonlijk keuze budget 

Het persoonlijk keuzebudget wordt als volgt aangepast 
- Verruiming van het aantal aan te kopen vakantie-uren  

Medewerkers kunnen vanaf 2018 zelf kiezen hoeveel vakantie-uren zij aankopen vanuit hun 
persoonlijk keuzebudget, zolang zij voldoende keuzebudget hebben. In Achmea Select kon je tot 
dusver maximaal 98 vakantie-uren extra aankopen (o.b.v. een 36-urige werkweek) vanuit je 
persoonlijk keuzebudget. Opname van vakantie-uren gaat altijd in overleg met je leidinggevende. Dat 
is nu ook de situatie.    
 

- Fietsregeling 
De mogelijkheid de aanschaf van een fiets die je voor (een deel van) je woon-werkverkeer gebruikt, te 
verrekenen met je bruto salaris wordt toegevoegd aan de bestedingsmogelijkheden van het 
persoonlijke keuzebudget (vakantietoeslag, eindejaaruitkering en de waarde bovenwettelijk verlof). 
Nu kun je een fiets laten verrekenen met je maandsalaris, straks kan dat vanuit je keuzebudget. 
 

- Vakbondscontributie  
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De mogelijkheid om de contributie die je voor je lidmaatschap van een vakbond betaalt te verrekenen 
met je bruto salaris wordt toegevoegd aan de bestedingsmogelijkheden van het persoonlijke 
keuzebudget. Nu kun je de vakbondscontributie laten verrekenen met je maandsalaris, straks kan dat 
vanuit je keuzebudget.  
  
 

E. Pilots bedrijfstijden  

Verruimde bedrijfstijden  
Mede door de mogelijkheden die Vertrouwd Samenwerken (VSW) biedt is tijd- en plaats 
onafhankelijk werken meer en meer gemeengoed geworden. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid 
andere keuzes te maken en hun werk beter af te stemmen op de privé situatie. Dat geldt nog niet voor 
alle medewerkers. Binnen sommige afdelingen (zoals call centers) worden medewerkers in de huidige 
situatie veelal nog centraal ingepland. Voor deze medewerkers geldt dat zij veel minder zelf de regie 
hebben op de uren waarop zij werkzaam zijn.  
 
Partijen spreken af om in de vorm van een of meerdere pilots te onderzoeken of het ook voor deze groep 
medewerkers mogelijk is om meer invloed te hebben op hun eigen werktijden. Bedoeling is dat deze 
medewerkers hiermee een ruime mate van eigen regie en flexibiliteit krijgen bij het bepalen van hun 
werkdagen en -tijden. En daarmee niet meer (of minder) centraal worden ingeroosterd. Dit heeft dan ook 
gevolgen voor de inconveniententoeslag die medewerkers nu ontvangen als compensatie voor werk op 
voor de medewerker “ongunstige” uren. In de pilot wordt daarom ook bekeken wat een vergroting van de 
eigen zeggenschap van medewerkers op werktijden en –dagen betekent voor de inconveniëntentoeslag. 
Zowel voor de hoogte van de toeslag als voor de tijden waarvoor deze toeslag geldt.  
 
Werken op zondag 
De cao kent nu een beperkt aantal mogelijkheden om op de zondag te kunnen werken: dit kan alleen bij 

Eurocross en het MCC (Achmea IT). Voor een enkele andere afdeling geldt dat het ook van groot belang is 

om op de zondag bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit is in het bijzonder het geval voor de  

Social Media-teams binnen de verschillende Webcare afdelingen. Afgesproken is dat deze 

werkzaamheden betrokken worden in de pilot(s) voor verruimde bedrijfstijden. Gedurende de 

pilotperiode zal voor het werken op de zondag voor hen dezelfde toeslag gelden als bij Eurocross (65%).   

 
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Achmea, vakorganisaties en de COR krijgt de 
opdracht om de pilot(s) uit voeren. In de komende periode werken partijen de opdracht voor deze 
werkgroep nader uit.  
 
F. Overige onderwerpen 

Diversiteitsdag 
De cao kent de mogelijkheid om een diversiteitsdag op te nemen. Je mag deze dag opnemen voor een 
activiteit die past bij jouw religie of levensovertuiging. Of past bij het diversiteitsbeleid van Achmea. 
Bij opname van de diversiteitsdag gaan we er vanuit dat de medewerker dit verlof opneemt voor een doel 
dat hiermee in overeenstemming is. In het cao artikel over de diversiteitsdag wordt daarom de bepaling 
geschrapt dat een verzoek voor het opnemen van deze dag door de leidinggevende afgewezen kan 
worden. Partijen zijn het over eens dat de huidige bepaling niet past bij het Achmea werkgeverschap dat 
uitgaat van een volwaardige arbeidsrelatie tussen medewerker en leidinggevende.  
 
Bijdrage aan project vakorganisaties 
Achmea stelt voor de looptijd van de cao een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor een of meerdere 
projecten naar keuze van de vakorganisaties. Het gaat daarbij om project(en) in het kader van 
internationale of nationale solidariteit. 
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Maand van de vakbond 
Achmea streeft naar grote betrokkenheid en draagvlak voor de cao. Achmea vindt lidmaatschap van 
vakorganisaties om die reden dan ook belangrijk. Om het lidmaatschap van medewerkers van een bij 
Achmea betrokken vakorganisatie te stimuleren hebben partijen de volgende afspraak gemaakt.  
Voor iedere medewerker die in een nader af te spreken maand in de looptijd van deze cao lid wordt van 
een van de vakorganisaties, worden de kosten van het lidmaatschap voor een jaar betaald door 
werkgever. 
In totaal bedragen de kosten van het gratis lidmaatschap voor de werkgever niet meer dan € 100.000. 
 
Afschaffing leeftijd-gerelateerde arbeidsvoorwaarden 
De afgelopen jaren hebben partijen de arbeidsvoorwaarden waarin onderscheid wordt gemaakt naar de 
leeftijd van de medewerker, uit de cao geschrapt. Als een van de laatste uitzonderingen op dit beleid kent 
de cao nog de zogenaamde minimum jeugdschalen. En de bepaling dat medewerkers van 50 jaar en ouder 
geen overwerk hoeven te verrichten.  
Partijen hebben afgesproken deze bepalingen uit de cao te halen, dit betekent: 
- dat ook voor jongere medewerkers geldt dat zij niet lager betaald worden dan het minimum van de 

salarisschaal; 
- dat ook medewerkers van 50 jaar en ouder verplicht kunnen worden om overwerk te verrichten. 

Daarbij is afgesproken dat medewerkers voor wie overwerk nadelige gevolgen heeft voor hun 
gezondheid geen overwerk hoeven te verrichten. 

 
G. Technische onderwerpen 

Definitie vakantie-uren en persoonlijk keuze budget 

In verband met de invoering van het persoonlijk keuzebudget per 1 januari 2017 is de vakantie-uren 
systematiek veranderd. De wettelijke vakantie-uren worden met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks 
bijgeschreven op de vakantiekaart. De bovenwettelijke uren ontvangt de medewerker maandelijks in geld 
in zijn persoonlijk keuzebudget.  
 
Het is daarmee logisch om het bovenwettelijk verlof dat onderdeel is van het persoonlijk keuzebudget 
apart te definiëren. En niet langer af te leiden van de oude definitie van vakantie-uren (11% * de 
gemiddelde individuele wekelijkse arbeidsduur * 52).  
 

Met ingang van 2018 bedraagt het verlofbudget 3,85% van het maandsalaris. 

Schrappen bepaling nevenwerkzaamheden 

In de cao is bepaald dat de partner van een medewerker ook geen activiteiten mag doen die Achmea 
schaden en dat de medewerker daarvoor verantwoordelijk is. Deze bepaling wordt geschrapt. 
 
Pensioen 

Artikel 15.4.1 wordt aangepast. Hierin staat ten onrechte dat de opbouw ook uit eigen vermogen wordt 
gefinancierd. Dit moet alleen uit de premie komen.  
 
Artikel 15.3.2 wordt aangepast. Hierin staat ten onrechte dat de indexatie mede uit de premie wordt 
gefinancierd. Uiteindelijk is hiervoor alleen de dekkingsgraad van SPA doorslaggevend. 
 
 
Achmea Interne Diensten N.V.                                                                Vakorganisaties: 
                                                                                                                       FNV Finance 

De Unie  
CNV Vakmensen 

                                                                                                                        
21 december 2017 

 


