
Enkele meningen die veelvuldig door de leden van De Unie worden ingebracht 

 

De salarisverhoging van 1,5 % vind ik onacceptabel. De verhogingen zijn al jarenlang mondjesmaat. 

Die dekken nooit de prijsstijgingen. Ik vind 3 % ook al karig. De resultaten worden stilaan beter. Laat 

de mensen die daaraan meewerken ook eens een keer een fatsoenlijke  beloning krijgen.   

 

Ik vind dit percentage níet passen bij Achmea. Het gaat nu alweer een aantal jaren redelijk goed met 

Achmea maar qua loonsverhoging merken we hier niet veel van. Overal in de maatschappij klinken 

geluiden dat de loonsverhoging toch zeker richting de 3% of meer moeten gaan nu de economie 

meewind heeft. Zeker ook bij Achmea. 

 

De 3% salarisverhoging zal voor het grootste deel benodigd zijn om de koopkracht te handhaven 

gezien de prijsontwikkelingen. De resultaten van Achmea zijn erg goed en worden alleen maar beter. 

Achmea is marktleider in schadeverzekeringen en heeft in dit domein de laagste kosten van de markt 

hetgeen met name te danken is aan de niet aflatende inzet van de medewerkers. 

 

Ik vind het voorstel van Achmea van een salarisverhoging die niet eens de koopkracht op hetzelfde 

peil houdt, beneden alle peil.  

 

1,5 % salarisverhoging is absoluut niet passend! Dat is nog niet eens de inflatiecorrectie. Ik vind 3 % 

een prima eis. Met 2,5 % kan ik akkoord gaan. 

 

Ik vind 1,5% veel te weinig, zou minimaal 2,5% dienen te worden, gezien de inflatie en 

terughoudendheid waarop afgelopen jaren (terecht) is ingezet en constructief meegedacht door Unie. 

 

Ik zit daar dubbel in. Aan de ene kant vind ik dat de medewerkers na jaren van onzekerheid en 

bovenmatig presteren nu wel eens de vruchten mogen plukken. Aan de andere kant zijn de resultaten 

van Achmea, weliswaar positief zijn, maar nog niet echt stabiel. Ik zou het op prijs stellen als de 

verhoging minimaal 2% is.  

 


