
 

 

 
 

Voorstellenbrief Achmea cao 

 

De voorstellenbrief van De Unie is het mandaat van de leden voor de cao-onderhandelingen. Bij het 

vaststellen van de voorstellenbrief hebben wij ons gebaseerd op: 

- De perspectiefnota van De Unie 

- De inbreng van leden van De Unie op onze arbeidsvoorwaarden-enquête. 

- Nieuwe wet- en regelgeving 

- De uitgangspunten zoals vastgelegd in de sociale agenda voor de verzekeringsbranche 2019 

- 2021 

 

De Unie brengt een aantal concrete voorstellen in die wij in de cao-onderhandelingen willen 

realiseren. Er zijn ook een aantal onderwerpen die wij willen agenderen voor de agenda van de 

toekomst. 

 

Inkomen 

De Unie stelt voor de salarissen en salarisschalen structureel te verhogen met 4,5%. Wij gaan hierbij 

uit van een cao met een looptijd van 12 maanden. Dit percentage is fors en het is hoger dan het 

arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie. Een groot percentage van de leden geeft aan dat de 

salarissen bij Achmea zijn achtergebleven in vergelijking met vergelijkbare financiële bedrijven. 

 

Congres Werkbeweging 

Op 10 december 2019 organiseert Achmea, samen met de vakorganisaties en met andere bedrijven 

het congres Werkbeweging. Aanleiding voor dit congres is de constatering dat er concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden is ontstaan tussen medewerkers met een vast contract en werkenden in een 

flexibele contractvorm. In het congres onderzoeken wij hoe deze concurrentie op arbeidsvoorwaarden 

kan worden tegengegaan. De Unie wil graag bespreken hoe wij de bevindingen van dit congres 

vertalen naar de Achmea-cao. En hoe wij mensen die in een flexibele contractvorm werkzaam zijn bij 

Achmea een betere zekerheid en meer gelijke beloning kunnen bieden. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

De Unie krijgt van de leden veel signalen dat de interne arbeidsmarkt op slot zit. Leden uit alle 

leeftijdsgroepen geven aan dat zij ervaren dat het carrièrebeleid van Achmea gericht is op 

ontwikkeling binnen de eigen functie en binnen de eigen afdeling. Zij voelen zich belemmerd in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden. De Unie maakt graag afspraken hoe Achmea de interne doorstroming 

kan verbeteren. 

 

Werkdruk 

Werkdruk blijft een onderwerp dat door leden van De Unie op de agenda van het cao-overleg wordt 

gezet. Als belangrijke oorzaken van een te hoge werkdruk wordt door onze leden aangegeven: 

- Te weinig personeel of te hoge ambities voor de omvang van het personeel. 

https://www.unie.nl/perspectiefnota
https://www.verzekeraars.nl/media/5769/vvv-socialeagenda-19-21-opmaak-def.pdf


- De afhankelijkheid van een andere afdeling. 

- Extra opdrachten bovenop de overeengekomen planning. 

De Unie vindt het belangrijk de werkdruk op de agenda voor de toekomst te plaatsen. 

 

Levensfasebeleid 

In de cao hebben wij verschillende artikelen die werknemers in specifieke levensfases ondersteunen. 

De Unie wil dit graag omvormen tot een meer samenhangend beleid. 

- Wij stellen voor de sabbaticalregeling uit te breiden. Wij stellen voor de optie te openen 

om de sabbatical enkele jaren voorafgaand aan de AOW gespreid op te kunnen nemen. 

De mogelijkheid om verlofdagen te sparen wil De Unie graag uitbreiden. De Unie stelt 

voor de definitie van artikel 5.7 te verruimen zodat medewerkers deze dag ook kunnen 

gebruiken om te sparen voor hun sabbatical. 

- In het pensioenakkoord zijn beperkte maatregelen aangekondigd die werkgevers de 

ruimte geeft om medewerkers die eerder willen stoppen daarbij te ondersteunen. Wij 

willen graag onderzoeken of hiervoor bij medewerkers van Achmea belangstelling is. 

- De Unie stelt voor om de uitkering van het geboorteverlof conform de wet WIEG aan te 

vullen tot 100% van het salaris. Wij zijn ook voorstander van keuzevrijheid van de 

werknemers wanneer zij het geboorteverlof opnemen. 

 

Levensloopregeling 

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling omgezet in een overgangsregeling. Met ingang van 1 

januari 2022 loopt deze overgangsregeling af. Levenslooptegoeden die dan nog niet opgenomen zijn 

worden per die datum uitgekeerd. De afloop van de overgangsregeling is niet algemeen bekend. De 

Unie verzoekt Achmea om dit intern onder de aandacht van de betrokken medewerkers te brengen. 

 

Achmea Select 

De Unie heeft verschillende malen aandacht gevraagd voor de klachten van werknemers dat het 

uitbreiden van uren via Achmea Select meermaals wordt afgewezen zonder dat dit door het 

management kan worden onderbouwd. Wij willen onderzoeken hoe het recht op select-uren beter kan 

worden gewaarborgd. 

 

Wij behouden ons het recht voor om tijdens het overleg aanvullende voorstellen te doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Unie  

 

 

 

Inge de Vries 

Belangenbehartiger 


