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- CONCEPT - 

Geachte heer Borgdorff, beste Egmond, 

 

De Unie onderscheidt zich door in haar beleid de middenklasse als uitgangspunt te nemen. 

Het kabinet heeft - in verschillende samenstellingen - deze groep de afgelopen jaren niet 

gespaard. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid laat in haar rapport ‘De val van de 

middenklasse?’ zien dat de middengroepen steeds harder en in onzekerdere omstandigheden 

moeten werken. Dit komt onder andere door flexibilisering en tijdelijke contracten. Vaker dan in het 

verleden hebben ze twee inkomens nodig, bovendien moeten ze dit met (mantel)zorgtaken weten te 

combineren. 

 

Deze middeninkomens vormen al jaren het grootste deel van alle huishoudens. Kijken we 

naar de gestandaardiseerde huishoudinkomens, dan gaat het om 77%. Een nog hoger percentage 

van de werknemers van Achmea behoort tot de middenklasse. Nu de economische voorspoed 

bestendig blijkt, wordt het tijd om het harde werken te verzilveren en de middengroepen hiervan te 

laten profiteren. 

 

Voor de leden van De Unie is de salarisverhoging het belangrijkste ijkpunt om de nieuwe cao te 

beoordelen. De Nederlandse economie draait voorspoedig, Achmea verwacht 2018 winstgevend af te 

sluiten. De leden van De Unie hebben een hoge verwachting van de salarisverhoging voor 2019. 

 

Pensioen is de tweede arbeidsvoorwaarde waar de leden van De Unie veel belang aan hechten. De 

leden zijn tevreden met de huidige pensioenregeling. Zij hebben diverse malen op onderdelen 

verslechteringen in de pensioenregeling geaccepteerd om in ieder geval een goede pensioenregeling 

overeind te houden. De indruk bestaat dat er op het pensioen genoeg is ingeleverd. 
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De cao Achmea loopt af op 30 november 2018. De Unie wil graag met Achmea opnieuw een cao 

overeenkomen. De wijzigingen die wij willen overeenkomen met Achmea zijn gebaseerd op de input 

van de leden en op het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie. Het arbeidsvoorwaardenbeleid van 

De Unie is opgenomen in de perspectiefnota. Ik zend deze als bijlage toe. 

 

Wij willen de onderhandelingen ingaan met de hierna opgenomen voorstellen. Wij behouden ons het 

recht voor om gedurende het overleg aanvullende voorstellen te doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Unie 

 

 

 

 

Inge de Vries 

Belangenbehartiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unie.nl/Portals/1/Documenten/De%20Unie%20-%20Perspectiefnota%202018.pdf
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CONCEPT Voorstellenbrief De Unie 

De cao Achmea loopt af op 30 november 2018. De Unie wil graag met Achmea opnieuw een cao 

overeenkomen. 

 

Structurele loonsverhoging 

De Unie stelt een structurele salarisverhoging voor van 3,5%. Deze salarisverhoging dient toegekend 

te worden met ingang 1 januari 2019. Dit voorstel hoort bij een cao met een looptijd van 1 jaar. Een 

langere looptijd is bespreekbaar als wij een daarbij behorende structurele salarisverhoging overeen 

kunnen komen.   

 

Pensioen 

De uitvoeringsovereenkomst voor de pensioenregeling van Achmea loopt af per 31 december 2018. 

Voor de medewerkers is het belangrijk dat een nieuwe uitvoeringsovereenkomst wordt 

overeengekomen. De Unie is tevreden met de huidige CDC-pensioenregeling. Wij zien geen redenen 

om de pensioenregeling ingrijpend te wijzigingen.  

 

Flexarbeid 

De Unie vindt het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk een contract voor onbepaalde tijd 

hebben. De WRR wijst flexarbeid en tijdelijk werk aan als een van de oorzaken van de val van de 

middenklasse. 

 

Achmea heeft een omvangrijke flexibele schil. De Unie onderkent dat onder omstandigheden een 

flexibele schil om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk kan zijn. De Unie wil wel bespreken of 

en hoe de flexarbeid kan worden teruggedrongen. De flexarbeid bij Achmea is omvangrijk. Veel 

mensen werken uitsluitend voor Achmea-merken, soms op Achmea-locaties maar niet onder de 

Achmea-cao. Dit is doorgaans nadelig voor betrokkenen, maar het ondergraaft ook de cao. 

 

Sociaal plan 

Onderdeel van het sociaal plan is een plaatsmakersregeling. Het toetsingskader van de overheid bij 

een plaatsmakersregeling is inmiddels versoepeld. De Unie stelt daarom voor de kaders van de 

plaatsmakersregeling in het sociaal plan te verruimen, waardoor dit instrument vaker gebruikt kan 

worden. 

 

Performance ontwikkeling  

Achmea heeft in 2018 een aantal grotere pilots uitgevoerd om de implementatie van een nieuw 

beoordelingssysteem uit te testen. De Unie staat hier niet negatief tegenover, maar heeft wel enkele 

voorwaarden en zorgpunten waar wij concrete afspraken over willen maken.  

 

Het door Achmea ontwikkelde prototype performance ontwikkeling is gebaseerd op een systeem van 

continue dialoog en continue feedback, en de beoordeling wordt niet gekoppeld aan een cijfer. Het 

heeft raakvlakken met beoordelingssystemen die bij andere bedrijven in de financiële sector onlangs 
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zijn ingevoerd. Het lijkt daarom logisch om de ervaringen bij andere bedrijven mee te nemen in de 

bespreking. Dat voorkomt dat we de fouten van andere bedrijven herhalen. 

 

De Unie wil in ieder geval de volgende vragen bespreken. 

 

 Hoe gaat Achmea dit nieuwe systeem implementeren en verankeren in de organisatie? Het is 

een cultuurverandering die veel aandacht vraagt voor de implementatie. Voor de 

implementatie van dit systeem moet voldoende tijd worden genomen. 

 Het prototype-systeem heeft raakvlakken met beoordelingssystemen die bij andere bedrijven 

in de financiële sector onlangs zijn ingevoerd. Het lijkt daarom logisch om de ervaringen bij 

andere bedrijven mee te nemen in de bespreking. Dat voorkomt dat we de fouten van andere 

bedrijven herhalen. 

 Een verandering van het beoordelingssysteem moet voor iedereen gelden. 

 Wie bepaalt aan welke functionaris feedback wordt gevraagd. Hoe zwaar weegt de feedback. 

Wat gebeurt er met tegenstrijdige feedback?  

 Er moet aandacht zijn voor de feedback en beoordeling van buitendienstmedewerkers.  

 Onderdeel van het prototype-systeem is teambeoordeling. Feedback in teamverband is alleen 

mogelijk als daarvoor voldoende vertrouwen is. En het vergt veel van de leidinggevenden.  

 Hoe realistisch is het dat continue dialoog wordt gevoerd. Hoe wordt hiervoor tijd 

gegarandeerd voor medewerkers en leidinggevenden. 

 Het sturen op KPI’s past niet in de systematiek van het prototype performance ontwikkeling.  

 De individuele salarisverhoging is afhankelijk van de beoordeling. Als performance 

ontwikkeling niet leidt tot een cijfer, dan wil De Unie vervangende afspraken maken voor de 

individuele salarisverhoging.  

 De Unie vindt dat de medewerkers bij voldoende functioneren vanaf de minimumschaal in 

gemiddeld 7 jaar naar hun schaalmaximum moeten kunnen groeien.  

 De Unie hecht waarde aan een goede rechtspositie van de medewerkers. Wij willen dat de 

afspraken over een verbetertraject duidelijk vaststaan. 

 De Unie heeft oog voor de positie van de leidinggevenden. Zij moeten voldoende geschoold 

worden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In de workload van leidinggevenden moet 

voldoende tijd ingeruimd worden voor coaching van medewerkers en voor teambegeleiding.  

 

Invoering van het nieuwe beoordelingssysteem vereist dat artikel 7.2 wordt aangepast. De Unie stelt 

voor de salarisstijging naar het maximumschaal salaris volgens vaste stappen te laten verlopen. Wij 

gaan ervan uit dat een medewerker startend op het minimum schaalsalaris bij voldoende functioneren 

in gemiddeld 7 stappen het maximum schaalsalaris moet kunnen bereiken. 
 
 

 


