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Geachte mevrouw Jungjohann, beste Suzanne, 

 

Voor u ligt de voorstellenbrief voor de onderhandelingen voor de cao en het sociaal plan. De komende 

onderhandelingen staan in het teken van het samengaan van NN-Group en Delta Lloyd. De 

arbeidsvoorwaarden die nu voor iedere onderneming apart gelden, zullen ineengevlochten moeten 

worden.  

 

In de afgelopen periode zijn alle arbeidsvoorwaarden van beide ondernemingen in kaart gebracht 

door de werkgroepen en zijn er verschillenden scenario’s onderzocht. Daarnaast heeft De Unie de 

zorg uitgesproken over circa 8.000 medewerkers die samenkomen in één bedrijf. Hoe doe je dat?  

 

De waarden van NN- Group helpen hierbij: 

We care, we are clear, we commit.  Het plezier en trots van de medewerkers in hun werk. De 

manager die oprecht zorg draagt voor het welzijn en de ontwikkelingen van de medewerker. Het 

centraal stellen van de klant. Om te vernieuwen en de leidende rol te nemen in de sector.  

 

Wat verder nodig is, is om één arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken voor alle medewerkers dat 

aantrekkelijk is voor alle generaties. Waarbij iedere generatie zijn eigen kenmerken heeft, maar ook 

uitdagingen kent.  

Het uitgangspunt van De Unie is hierbij het perspectief op inkomenszekerheid voor alle generaties, 

zeker voor middeninkomens. En een arbeidsvoorwaardenpakket dat voor alle medewerkers op 

hetzelfde niveau blijft.  

  

Hierna treft u de voorstellenbrieven van De Unie aan voor de komende onderhandeling voor een 

nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. De voorstellen zijn gebaseerd op de uitkomst van de enquête 

onder de leden van De Unie, het arbeidsvoorwaardenbeleid en de vergelijkingen van alle 

arbeidsvoorwaarden van beide ondernemingen uit de werkgroepen.  

 

De Unie is zich ervan bewust dat we voor een grote uitdaging staan. Wij gaan uit van constructieve 

onderhandelingen die in een positieve sfeer zullen verlopen. 
 



 

Met vriendelijke groet, 

De Unie 

 

 

Inge de Vries   Harma Pethke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorstellenbrief CAO 
 
Belonen 
 
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 met een daarbij in de pas lopende structurele loonsverhoging.   
 
De themagroep belonen heeft scenario’s uitgewerkt voor aan beloning gerelateerde onderwerpen. 
Om de integratie van de Delta Lloyd in de cao NN-Group uit te voeren, zijn besluiten over deze 
onderwerpen noodzakelijk. Daarbij gaan we uit van een fulltime basis van 36 uur. Hieronder treft u 
onze voorstellen daarover aan.  
 
Salarishuis:  
In 2017 hebben alle medewerkers een tweede functienaam gekregen. Daarmee zijn ze in het nieuwe 
functiehuis ingedeeld aan de hand van hun daadwerkelijke werkzaamheden. 
In deze cao-onderhandelingen is het van belang dat de medewerkers nu weten wat hun salaris in het 
nieuwe functiehuis zal zijn. Het nieuwe functiehuis zal gekoppeld moeten worden aan een nieuw 
salarisgebouw. Met deze koppeling is De Unie van mening dat medewerkers er in hun inkomen en 
inkomensperspectief niet op achteruit zullen mogen gaan. 
 
Toeslagen: 
De themagroep belonen heeft zich ook gebogen over de verschillende toeslagen die zowel NN-Group 
als Delta Lloyd kennen. De Unie heeft oog voor het belang van medewerkers en in veel gevallen is de 
toeslag een resultante van tussen partijen gemaakte financiële afspraken, waarop de werknemers 
vaak al vele jaren hun uitgavenpatroon baseren. De Unie beschouwt deze toeslagen daarom als 
onderdeel van het vaste salaris.  
 
Variabele beloning:  
De NN-Group cao kent een vorm van variabele beloning, de VIC. Onder de leden van De Unie is 
draagvlak om deze beloning in het vaste salaris in te bouwen. De themagroep beloning stelt dit 
scenario ook voor.  
 
Variabele beloning buitendienst 
De Delta Lloyd-cao kent een variabele beloning voor buitendienst personeel. De NN-Groep kent geen 
variabele beloning voor de buitendienst. De Unie stelt voor om met de klankbordgroep van de  
Delta Lloyd medewerkers buitendienst hierover in gesprek te gaan. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
buitendienst medewerkers van Delta Lloyd er niet op achteruit zullen gaan.  
 
Persoonlijk Keuze Budget: De cao NN-Group kent een persoonlijk keuze budget. De Delta Lloyd 
cao kent dit niet. De themagroep constateert dat de financiële voordelen van het Persoonlijk Keuze 
Budget door wetswijzigingen verdwenen zijn. Als in de nieuwe cao het PKB weer wordt terugvertaald 
naar verlofuren, levensloopbijdrage, vakantiegeld en 13de maand, is dit voor De Unie bespreekbaar. 
Indien het PKB in stand blijft, dan vindt De Unie het noodzakelijk dat medewerkers verlofdagen 
kunnen sparen voor een langere verlofperiode. 
 
Bring your own device 
De Delta Lloyd regeling, bring your own device, willen wij handhaven.  
 
 



 

Pensioen 
De pensioenregeling van NN-Group loopt af per 31 december 2018. Voor de medewerkers met een 
NN-achtergrond is het noodzakelijk dat een nieuwe pensioenregeling wordt overeengekomen. 
De pensioenregeling van Delta Lloyd loopt af per 31 december 2019. Wel moet nog een nieuwe ruling 
aan de belastingdienst worden gevraagd. De huidige fiscale ruling loopt af aan het eind van dit jaar. 
 
De themagroep pensioen heeft een onderzoek gedaan naar de diverse opties voor een 
pensioenregeling. De Unie kiest voor een CDC-regeling. NN-Group heeft een CDC-regeling met een 
variabele premie. Delta Lloyd heeft een CDC-regeling met een vaste premie. De keuze voor een 
CDC-regeling ligt dus voor de hand. Het is nu nog te vroeg om een keuze te maken tussen beide 
systemen. Daarvoor zijn ook andere variabelen van belang.  
 
 
Inzetbaarheid 
Onder deze noemer komt De Unie met voorstellen om de medewerkers duurzaam aan het werk te 
houden. We sluiten daarbij ook aan bij de bevindingen van de themagroep Inzetbaarheid. 
De themagroep Inzetbaarheid constateert dat veel medewerkers graag opleidingen willen volgen of 
op een andere manier hun inzetbaarheid willen verbeteren.  
De Unie stelt voor: 

- Goede strategische personeelsplanning uit te werken waardoor medewerkers beter in staat 
zijn om keuzes voor hun toekomst te maken. 

- Een scholingsprogramma aan te bieden dat medewerkers in staat stelt zich te ontwikkelen 
naar andere functies binnen NN-Group. 

- Het salaris door te betalen als een medewerker kortdurend zorgverlof moet opnemen. 
- Vitaliteitsverlof of een generatieregeling. 

 
De Unie stelt voor om in de nieuwe cao ook aandacht te besteden aan nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
 

- Wij stellen voor om een regeling voor betaald vaderschapsverlof op te nemen. De Unie gaat 
uit van 3 weken verlof, op te nemen in het eerste jaar na de geboorte. 

- Bij steeds meer bedrijven wordt een onafhankelijke gecertificeerde vertrouwenspersoon 
benoemd. Medewerkers die geconfronteerd worden met vraagstukken inzake ongewenst 
gedrag of integriteit kunnen deze bespreken met een vertrouwenspersoon. De begeleiding 
door een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilig werkklimaat en een goede sfeer op de 
werkvloer. De Unie stelt voor in de cao de benoeming van vertrouwenspersonen te regelen.  

- Wij stellen voor jaarlijks 5 mei als vrije dag te vieren. 
 
 
Technische onderwerpen 
Wij stellen voor om alle technische onderwerpen in de onderhandelingen verder te bespreken. Ook 
hier is het uitgangspunt van De Unie dat de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers op een gelijk 
niveau zullen blijven.  
 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen nog niet genoemde, aanvullende 
en/of gewijzigde voorstellen te presenteren. 
 
 
 
 
 



 

SOCIAAL PLAN 
 
Voorstellenbrief Sociaal plan  
Hierbij treft u de voorstellen aan van De Unie voor een nieuw sociaal plan. Dit is een tweede 
voorstellenbrief. Voor de overzichtelijkheid is dit in één document opgenomen. Wij zien dit gedeelte 
als een aparte voorstellenbrief die De Unie los van de cao ziet.  
 
Omdat er nog tijd nodig is om beide organisaties in elkaar te vlechten, stellen wij een langere looptijd 
voor. Dit geeft vertrouwen voor de medewerkers en het geeft de organisatie tijd om beleid zorgvuldig 
uit te voeren.  
 
Momenteel zijn er twee sociaal plannen met verschillende looptijden.  
Het sociaal plan van NN-Group loopt af op 31 december 2018. 
Het sociaal plan van Delta Lloyd loopt af op 31 december 2019. 
De looptijd is een belangrijk onderdeel van het overleg over het sociaal plan. Aan de medewerkers 
van Delta Lloyd is door de werkgever een toezegging gedaan voor het jaar 2019. De Unie wil voor 
deze medewerkers alleen een ander sociaal plan overeenkomen als voor deze groep leden tenminste 
eenzelfde niveau wordt bereikt. Ook vinden we het belangrijk om een sociaal plan voor een langere 
periode af te spreken. Dit geeft de medewerkers een langere periode van zekerheid.  
 
De themagroep sociaal plan heeft drie scenario’s ontwikkeld. De Unie wil één van deze scenario’s 
verder uitwerken in het overleg.  
Wij beogen een sociaal plan waarin de werkgever een inspanningsverplichting heeft om medewerkers 
om te scholen voor interne plaatsing op een andere passende functie. Hierbij hoort een verplichting 
van de organisaties om vacatures uitsluitend met interne medewerkers te vervullen. Wij willen daarbij 
ook afspraken maken om het inlenen van tijdelijke arbeidskrachten (flexkrachten, contracting of zzp-
ers) terug te dringen. Hiervoor is een cultuurverandering van de organisatie nodig, maar wij zijn ervan 
overtuigd dat hiermee de werkgelegenheid van de huidige werknemers is gebaat. Dit sluit ook het 
beste aan bij het verbeterde inzetbaarheidsbeleid dat De Unie voorstaat. 
We moeten er rekening mee houden dat boventalligheid niet helemaal te vermijden zal zijn. Bij sluiting 
van locaties kan wellicht niet iedereen het werk naar de nieuwe locatie volgen. En we verwachten een 
grote reductie van arbeidsplaatsen. 
 
Indien een sociaal plan langs deze lijn niet mogelijk blijkt, dan is De Unie een voorstander van 
verlenging van het sociaal plan van NN met drie jaar. De medewerkers van Delta Lloyd hebben in 
deze situatie in 2019 nog hun eigen sociaal plan en vanaf 2020 het huidige sociaal plan van NN-
Group.  
 
 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen nog niet genoemde, aanvullende 
en/of gewijzigde voorstellen te presenteren. 

 

 

 


