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Inleiding 

Binnen een sterk veranderende omgeving als bij APG wordt een beroep gedaan op de veerkracht van 
medewerkers. Gezondheid, vitaliteit en flexibiliteit van medewerkers zijn van belang om een bijdrage 
te leveren aan de strategische doelen van: ‘The making of APG’. In de volgende CAO zien wij graag op 
dit vlak concrete verbeteringen en een daarbij passende beloning voor de inzet van medewerkers om 
deze doelen te realiseren.   
 
Gezondheid en vitaliteit 
 
Mantelzorg binnen APG 
De Unie heeft mantelzorg nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van APG en gepositioneerd binnen 
de cao. Dit heeft geleid tot een nulmeting onder de medewerkers van APG. Duidelijk werd dat 
‘mantelzorg’ een thema is die iedere medewerker vroeg of laat raakt. De Unie wil met de werkgever 
komen tot een organisatie waarbij de erkenning ‘mantelzorgvriendelijke werkplek’ een éénduidige 
invulling geeft aan mantelzorg. En waarbij er aandacht is voor een ruimhartige vorm van zorgverlof en 
of aanvullende mantelzorgdienstverlening. Daarnaast stellen we voor om een ‘professionele helpdesk 
mantelzorg in te richten. Gezien de belangstelling en vragen die De Unie van medewerkers van APG 
ontvangt voorziet dit in een behoefte waarop APG als werkgever zich positief kan profileren. De Unie 
ziet het thema ‘mantelzorg’ als een belangrijk onderdeel voor een gezonde vitale onderneming en een 
middel om verzuim te reduceren.  
 
Partnerschapsverlof 
De Unie wenst dat het betaald partnerschapsverlof uitgebreid wordt naar minimaal 1 maand in plaats 
van de huidige 5 dagen. 
 
Bedrijfsfitness 
De Unie wenst stimulering van bedrijfsfitness door gratis toegang tot B-Fit te regelen. Veel bedrijven 
stellen fitnessruimte gratis ter beschikking voor het personeel. Dit zou APG ook moeten doen omdat 
hier een win-win situatie voorhanden ligt. Gezondheid en vitaliteit is immers van belang voor 
werknemer en werkgever. 
 
Flexibilisering  
 
Jubileumgratificatie 
Het is in het belang van de werknemer én APG dat werknemers zich niet uitsluitend richten op een 
carrière bij een en dezelfde werkgever. Langdurige dienstverbanden, van schoolbank tot aan 
pensioen, zijn eerder uitzondering dan regel. De Unie wenst de huidige jubileumregeling daarop aan 
te passen en om te vormen naar een gestaffelde opbouw van de gratificatie in relatie tot het aantal 
dienstjaren. Bij ontslag wordt de opgebouwde staffel uitgekeerd voor het opgebouwde deel. 
Desondanks is het niet uitgesloten dat werknemers een dienstverband van 50 jaar bij APG vieren. Wij 
stellen voor om de jubileumuitkering bij een diensttijd van 25 jaar of 40 jaar uit te breiden, met een 
gratificatie bij een diensttijd van 50 jaar.  



 
Afkoop hypotheekfaciliteiten 
De Unie wenst dat de werkgever de mogelijkheid biedt aan medewerkers om de hypotheekkorting 
contant te maken. Hierdoor ontstaat voor de werknemer een prikkel om extra af te lossen. Voor APG  
neemt de administratieve last af (correcties op de maandelijkse toelage). De Unie is van mening dat 
verlaging van de vaste lasten van medewerkers hun onafhankelijkheid en dus flexibiliteit ten goede 
komt.  
 
Loonvraag  
 
De Unie zet in op een structurele loonsverhoging van 4% per 1 januari 2019, bij een looptijd van de 
CAO van 12 maanden. 
 
Looptijd 
 
We stellen voor om een cao aan te gaan voor een periode van minimaal 12 maanden. De Unie staat 
echter open voor een langer lopende cao. Bijvoorbeeld een looptijd die aansluit bij de expiratie van 
het sociaal plan per 1 juli 2020.  
 
Voorbehoud 
 
De Unie behoud zich het recht voor om deze voorstellen aan te vullen, dan wel te wijzigen, of in te 
trekken. 


