
 

Standpunt De Unie 
 
Loon 
Salarisverhoging van 2,25% is net niet voldoende. De leden hadden ingezet op tenminste 2,5% en dat 
hebben we niet gerealiseerd. We hebben wel de opgaande lijn te pakken. Met 2,25% lijkt Achmea iets 
achter te blijven bij de cao-resultaten van andere bedrijven in de financiële sector.  
 
Looptijd 
De looptijd van de cao is 1 jaar. De Unie vindt dit passen bij een cao met deze salarisverhoging. 
 
Salarisperiodieken  
De Unie had ingezet op gemiddeld 7 stappen per salarisschaal, in plaats van de 13 waar Achmea van 
uitging. In deze overeenkomst gaan we naar gemiddeld 10 periodieken. We zijn dus op de goede weg 
naar een modern salarisgebouw. Over het algemeen genomen is dit een positieve stap. 
 
Pensioen 
Het pensioen is prima geregeld. Dit is wat De Unie betreft een dikke plus. 
 
Agenda van de toekomst 
De agenda voor de toekomst geeft ons de ruimte om een aantal onderwerpen uit te diepen zodat deze 
onderwerpen voor de volgende cao-onderhandelingen goed voorbereid zijn. Voor De Unie is het 
belangrijk dat we hebben afgesproken dat er kwalitatief goede enquêtes uitgevoerd worden, waardoor 
alle medewerkers hun invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast wordt de voorbereiding uitgevoerd 
samen met de medewerkers van Achmea. De Unie wil graag dat medewerkers meer invloed hebben 
op hun eigen arbeidsvoorwaarden, dus wij zijn van mening dat dit een goede afspraak kan zijn. 
 
Vaderschapsverlof 
Dit is wat De Unie betreft een goede aanvulling op de cao. 
 
Arbeidsmarkttoeslag 
Verschillende medewerkers van Achmea hebben een vorm van een arbeidsmarkttoeslag. Een 
belangrijk voorbeeld hiervan is de actuarissentoeslag. Jouw werkgever wilde dit graag reguleren. De 
Unie heeft erop toegezien dat de medewerkers die deze toeslag hebben, niet benadeeld kunnen 
worden door deze nieuwe cao-afspraak. Heb jij een arbeidsmarkttoeslag, kijk dan zorgvuldig na of 
deze afspraak gevolgen voor jou kan hebben. 
 
Vergewisplicht 
Met de toevoeging van de vergewisplicht wordt in de cao vastgelegd wat Achmea al wettelijk verplicht 
is. Het is voor uitzendkrachten wellicht duidelijker dat deze bepaling nu ook in de Achmea-cao staat. 
Vanuit dat oogpunt is het een positieve aanvulling waar De Unie geen bezwaar tegen heeft. 
 
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 
De AOW-leeftijd is momenteel lager dan de pensioenrichtleeftijd. Hierdoor is het noodzakelijk om in de 
cao vast te leggen dat de medewerkers recht hebben om door te werken na de AOW. Deze bepaling 
voorziet in een behoefte. De Unie had de voorkeur gegeven aan een ongeclausuleerd recht. Maar met 
deze bepaling kunnen we voorlopig vooruit. De Unie merkt dit niet als een negatief punt aan. 
 
Vacaturebeleid 
Met deze bepaling wordt benadrukt dat de norm bij Achmea een contract voor onbepaalde tijd is.  
 
Ondersteuning vakorganisaties 
Achmea betaalt jaarlijks € 5.000,- per vakorganisatie wat aan een goed doel kan worden besteed. De 
Unie steunt daarmee de Stichting Persoonlijk & Betrokken. Deze stichting ondersteunt werknemers in 
de middenklassen die buiten hun schuld bijvoorbeeld door ontslag, in financiële problemen zijn 
geraakt. De stichting helpt met eenvoudige middelen mensen om weer in het arbeidsproces terug te 
kunnen keren. 
 
Technische onderwerpen 
De technische onderwerpen veroorzaken geen veranderingen in de cao. Het zijn neutrale 
aanpassingen van de tekst.  


