
Concept voorstellenbrief 
 
Looptijd 
In de voorstellenbrief gaat De Unie uit van een cao met een looptijd van 1 jaar. Een langere looptijd is 
bespreekbaar.  
 
Salarissen 
De Unie stelt voor de salarissen structureel te verhogen met 3%. Ons uitgangspunt is dat de 
salarisverhoging ingaat bij de start van de cao. 
In de huidige cao is ook een structurele salarisverhoging van 3% overeengekomen. De leden van De 
Unie houden er rekening mee dat de covid-19 pandemie in de toekomst ook voor de 
verzekeringsbranche nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Op dit moment zien wij echter nog maar 
zeer beperkt de negatieve invloed op de winstgevendheid van NN. Om deze reden vinden voor het 
jaar 2021 een structurele salarisverhoging van 3% realistisch. 
 
De individuele salarisverhoging wordt jaarlijks, voor medewerkers die het maximum van hun 
salarisschaal nog niet hebben bereikt of overschreden, vastgesteld door middel van het performance 
management systeem. 
In de huidige cao zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de individuele salarisverhoging tot 
stand komt. Een van de doelstellingen die NN wilde bereiken, was om leidinggevenden ruimte te 
geven aan medewerkers die te laag in de schaal geven, versneld te laten doorgroeien. Een andere 
doelstelling was het meer aandacht kunnen geven aan individuele prestaties. De leden van De Unie 
herkennen niet of maar zeer beperkt dat deze doelstellingen in de laatste beoordelingsronde zijn 
nagestreefd. De Unie wil in de onderhandelingen afspraken maken om de uitvoering van het 
performance management systeem te verbeteren. 
Met name de groep medewerkers die (verhoudingsgewijs) laag in de salarisschaal zijn ingedeeld 
omdat zij door een bedrijfsovername bij NN in dienst zijn gekomen, geven aan dat hun relatieve 
salarispositie nauwelijks verbeterd. De Unie wil concrete afspraken maken die voor deze 
medewerkers tot een versnelde groei door de salarisschalen leidt. Hiervoor zijn verschillende 
manieren voor te stellen, bijvoorbeeld door een hogere standaard individuele salarisverhoging vast te 
stellen als een medewerker heeft aangetoond vakvolwassen te zijn. 
 
NN Way of working 
De meeste leden hebben het werkgeverschap van NN in de lockdownperiode positief ervaren. De 
thuiswerkvergoeding ziet men als een mooi gebaar. Ook het besluit om de reiskostenvergoeding door 
te laten lopen is door veel medewerkers gewaardeerd. In de cao onderhandelingen wil De Unie graag 
bespreken hoe de afstemming tussen thuiswerken en op kantoorwerken in de toekomst gaat verlopen. 
Indien NN haar medewerkers langdurig blijft vragen hun werk grotendeels vanuit hun eigen huis te 
blijven doen, is het zowel voor werkgever als werknemers noodzakelijk om de inrichting van de 
thuiswerkkantoren structureel op arbotechnisch en ergonomisch verantwoord niveau te brengen. De 
Unie wil hier graag goede afspraken over maken. Ook willen wij medewerkers het recht geven op 
kantoordagen hun werk te doen vanuit een andere locatie dan hun eigen standplaats.   
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid staat centraal in het beleid van NN. De leden van De Unie onderkennen dat 
dit voor hen persoonlijk een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. De zeer hoge werkdruk wordt vaak 
genoemd als reden waarom men geen gebruik maakt van de mogelijkheden die NN aanbiedt. Ook 
wordt veel gewezen op de onoverzichtelijkheid van het aanbod. 

- Wij gaan ervan uit dat NN bereid is duidelijkheid te geven over de functies en competenties 
die in de toekomst voor NN belangrijk zijn. Wij stellen ook voor dat NN de medewerkers beter 
gaat ondersteunen bij het selecteren van een opleiding, dit kan bijvoorbeeld door een 
onafhankelijk loopbaanadvies open te stellen. Hiermee worden medewerkers al geholpen om 
medewerkers om makkelijker en betere keuzes te maken over hun ontwikkeling en over hun 
opleiding.   

- De hoge werkdruk wordt vaak genoemd door medewerkers van NN. Dit belemmert 
medewerkers om zich persoonlijk te ontwikkelen, maar ook om bijvoorbeeld gebruik te maken 
van verlofregelingen. Medewerkers geven aan zich bezwaard te voelen jegens collega’s om 
bijvoorbeeld vrij te nemen voor een studie. In de bedrijfstak wordt een werkdrukinstrument 
ontwikkeld. De Unie stelt voor dat NN dit instrument ook gaat toepassen. 



- Leeftijd is, naast functieverblijfsduur, een belangrijke factor bij duurzame inzetbaarheid. 
Verschillende bedrijven in de verzekeringssector hebben een generatiepact afgesproken. De 
Unie wil hierover ook afspraken maken met NN. 

 
 
Pensioen 
Verschillende leden maken zich zorgen over hun pensioenopbouw. Voor veel leden geldt dat zij zich 
realiseren dat hun pensioenopbouw in het verleden bij ING of Delta Lloyd wel op een fiscaal maximaal 
niveau is geweest. Maar het achterwege blijven van de noodzakelijk indexering van de bij het NN 
CDC-fonds opgebouwde pensioenvermogen, en recent ook de opbouwkorting die het CDC-fonds 
moest doorvoeren, leiden ertoe dat men zich zorgen maakt. Een maximering van de premie op 30% is 
voor de CDC-regeling te laag. Graag bespreekt De Unie met NN hoe we verdere schade aan de 
pensioenopbouw van de medewerkers kunnen voorkomen.  

 
 
 


