Q en A
Vraag: Is de enquête wel anoniem?
Antwoord:
We vragen je om je naam op te geven zodat we kunnen controleren of mensen niet per ongeluk twee
keer stemmen. De informatie die je geeft wordt samengevoegd in totaaltellingen. En als totaaltelling
gecommuniceerd met NN Group. De informatie die je geeft wordt vertrouwelijk behandeld. Er worden
in de enquêteformulieren heel goede ideeën en tips voor de onderhandelingen gegeven. Daar maken
we graag geanonimiseerd gebruik van als het overleg in maart wordt voorgezet.
Vraag: Heeft De Unie ook oog voor de lange termijn?
Antwoord:
We proberen een gebalanceerde positie in te nemen. We vragen van werkgevers een investering in
de arbeidsvoorwaarden die verantwoord is en past bij het bedrijf. Als NN Group ons kan overtuigen
van de noodzaak om de arbeidskosten te matigen, dan bespreken we dat met de leden. We kunnen
onze loonvraag, bij goede redenen, dus zeker aanpassen.
Vraag: Ik heb de indruk dat NN zeer winstgevend is, nu zegt mijn werkgever dat dit niet zo is.
Waar moet ik nu op afgaan?
Antwoord:
Medio februari publiceert NN de cijfers van de tweede helft 2020. Dan weten we hoe NN in het
afgelopen jaar heeft gepresteerd.
Vraag: Waarom zet De Unie een zo éénzijdige enquête uit?
Antwoord:
Uiteraard kan het altijd beter. We hebben geprobeerd de vragen niet sturend op te stellen. We willen
weten of we de medewerkers van NN op juiste wijze representeren in het cao-overleg. Dus de vragen
richten zich concreet op de discussies die we in het cao-overleg voeren. En de antwoorden die
worden gegeven zijn wel divers. De laatste vraag, waarin iedereen het podium kan pakken, is een
uitnodiging om je mening te geven. De Unie neemt elke mening daarin serieus.
Vraag: Hoe kan het dat het DL-pensioenfonds beter presteert dan het NN-CDC pensioenfonds?
Antwoord:
Het NN-CDC pensioenfonds werkt zeer professioneel en zeer deskundig. Echter, het is een jong fonds
dat nog niet voldoende buffers heeft opgebouwd. Het Delta Lloyd pensioenfonds heeft een groter
omvang, bestaat al veel langer, heeft de buffers al vol. De beide fondsen zitten in niet vergelijkbare
omstandigheden.

