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Culemborg, 10 september 2021, 
 
 
Geachte heer Blok, beste Johan, 
 
Voor u ligt de voorstellenbrief van Vakbond De Unie t.b.v. de aanstaande onderhandelingen over een vernieuwde Achmea cao. Teneinde tot een goede 
dialoog te komen over een vernieuwde Achmea cao heeft De Unie in samenwerking met Achmea, FNV en CNV het onderzoeksbureau MWM2-Innervoice 
opdracht gegeven voor een onderzoek. Het onderzoek bestond uit 7 paneldiscussies waarbij medewerkers antwoord hebben gegeven op de vraag ‘wat zijn 
de wensen en behoeften van medewerkers en wat zouden ze graag terug willen zien in een hernieuwd arbeidsvoorwaardenpakket?’. Daarnaast hebben 3643 
medewerkers (33%) gereageerd op een online onderzoek, gebaseerd op de 7 eerder genoemde paneldiscussies. Aangezien De Unie de cao partner wil zijn 
niet uitsluitend voor haar leden, maar namens álle werknemers, zijn de uitkomsten van dit onderzoek voor ons leidend in de cao-dialoog met Achmea.  
 
De voorstellen van De Unie zijn dus gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek als basis voor een zogenaamd DigiC-traject. Goed om hierbij te 
vermelden is dat het onderwerp ‘de 34-urige werkweek’ eigenlijk geen onderdeel heeft uitgemaakt van dit onderzoek. Over dit onderwerp is een aparte 
medewerkers-enquête gehouden. De uitkomst van deze enquête is medebepalend voor onze voorstellen over dit onderwerp. 
Graag gaan wij met Achmea het gesprek aan over de wensen van Achmea en de inzichten uit het onderzoek/enquête. 
 

Uitgangspunten algemeen 
1. Voor de nieuwe Achmea cao gaan we uit van een totaal pakket dat minimaal gelijkwaardig is aan het huidige pakket, met in aanvulling daarop een 

bij de onderneming passende – en voor de werknemers acceptabele verbetering van de lonen/loonruimte. 
2. Salarisverhoging en looptijd zijn daarbij afhankelijk van de te maken afspraken. 
3. Medewerkers blijven zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden. Ook naar de toekomst toe middels de DigiC methodiek. 

 

 

Belangrijke hoofdconclusie 

Een ruime meerderheid van de medewerkers herkent de missie van Achmea in de arbeidsvoorwaarden en het werkgeverschap (heel) goed. In algemene zin 

is men daarbij (zeer) tevreden met de huidige arbeidsvoorwaarden. De Unie is van mening dat dit een mooi fundament is voor de verdere ontwikkeling van 

de cao. 
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Voorstellen per thema 
Onderstaand zijn per thema de voorstellen geformuleerd op basis van de inzichten uit het DigiC onderzoek. De keuze voor de thema’s waar voorstellen op 

gebaseerd zijn worden ingegeven door de prioritering die is aangegeven door Achmea medewerkers in het DigiC onderzoek. 

 

Figuur 1: Prioritering van arbeidsvoorwaarden, Arbeidsvoorwaarden onderzoek 2021  – Resultaten Enquête nieuwe cao | Juli 2021 pag. 16 

Uit het Digic-onderzoek komt duidelijk naar voren dat medewerkers van mening zijn dat er op drie onderwerpen extra aandacht wenselijk is: 
- Waarderen en belonen 
- Verlof en vergoedingen 
- Pensioen 
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Daarnaast vraagt ook het thema loopbaan en arbeidsmarkt maar zeker ook arbeidsduur en werktijden aandacht op basis van deze resultaten. 
 

Wij willen in deze cao ons niet beperken tot, maar wel de nadruk leggen op bovenstaande thema’s. 
 
Dit zijn brede thema’s waar verschillende aandachtsgebieden in zijn samen gebracht. Op basis van de inzichten van het onderzoek en gedane suggesties van 
medewerkers zijn wij tot de conclusie gekomen dat daarbij een aantal arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren en stellen daarom het volgende voor. 
 
 
 

Thema Inzicht Voorstel 

Waarderen en belonen In verhouding tot (vergelijkbare) bedrijven beoordelen 
de meeste medewerkers de eigen 
arbeidsvoorwaarden bij Achmea als (veel) beter of 
vergelijkbaar.  
 
De bekendheid van de regelingen rondom waarderen 
en belonen is zeer hoog. De waardering van de 
regelingen is daarnaast ook overwegend positief. Toch 
voelt 1 op de 3 medewerkers zich op niet-financiële 
wijze minder goed, of zelfs niet gewaardeerd. 
 
Hoewel de helft van de medewerkers instemt met de 
stelling dat uitzendmedewerkers ook in aanmerkingen 
dienen te komen voor winstuitkering, is maar een 
derde van de medewerkers bereid deze te delen.  
 
Bij een loonsverhoging ziet de grootste groep het 
merendeel van deze verhoging het liefst naar het 
salaris gegaan, gevolgd door het pensioen.  
 
De ontkoppeling tussen presteren en belonen wordt 
door de helft van de medewerkers goed gevonden. 
Minst positief zijn medewerkers over het aantal 
groeistappen die ze kunnen maken binnen hun 

Wij willen afspraken maken over een bij de onderneming 
passende – en voor de werknemers acceptabele verbetering van 
de lonen. 
 
Na de introductie van de 34-urige werkweek is er een 
nadrukkelijke voorkeur voor meer inkomen. In de verdeling van 
de loonruimte is dit dus van belang om rekening mee te houden. 
 
Wij willen verder van gedachten wisselen met Achmea om te 
bezien hoe niet-financiële waardering kan worden verbeterd, er 
een betere – / andere balans komt tussen presteren & belonen 
en hoe de tevredenheid over het aantal groeistappen in de 
schalen kan worden verbeterd. 
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salarisschaal. 
 

Verlof en vergoedingen Bekendheid regelingen relatief laag. Wij willen graag met elkaar van gedachten wisselen over: 
 
- hoe de bekendheid van regelingen (met name in de groep 
medewerkers met relatief korte(re) dienstverbanden (<15 jaar) 
kan worden verbeterd. 
 
- hoe er maar aandacht binnen regelingen kan worden gemaakt 
voor verschillende samenlevingsvormen van medewerkers. 
 
- een meer uniforme - / andere  toepassing van de ‘diversiteits-
dag’. 
 
- doorbetaling van het aanvullende partnerverlof.   
 
- verruiming mogelijkheden bijzonder verlof   

Pensioen Vooral bekendheid bij ouderen 
Willen ook in het kader van de nieuwe pensioenwet 
de regeling zoveel als mogelijk in tact houden 
Jongeren hebben in panelgesprekken aangegeven met 
flexibiliteit/keuzemogelijkheden wenselijk te vinden 

De gesprekken over Pensioen zijn al gestart. 
Toekomstbestendigheid (nieuwe pensioenakkoord) en 
kostenbeheersing (nadrukkelijke wens Achmea) staan daarbij 
centraal . In lijn met de wens van medewerkers willen wij verder 
onderzoeken hoe de kwaliteit van de regeling zoveel als mogelijk 
kan worden behouden en er daarnaast meer ruimte is voor 
keuzes van medewerkers zelf.  
 

Arbeidsduur en werktijden (34-urige 
werkweek) 
 

Het is medewerkers duidelijk waarom Achmea heeft 
gekozen voor de 34-urige werkweek. Desondanks is 
vrij massaal gekozen voor de overgangsuren. 
Belangrijkste reden daarvoor is onzekerheid of het 
werk in minder uren gedaan kan worden, werk & privé 
is met 36 uur ook in balans en voorkeur voor stijging 
van het inkomen i.p.v. meer tijd. 
 

Hoewel de enquête meer inzicht geeft, zijn nog niet 

effecten/gevolgen duidelijk. Daarom zouden we graag verder 

spreken over: 

 

- een analyse van de invloed die het thuiswerken heeft gehad op 

organisatie van het werk. 

- een groot deel van de medewerkers heeft gekozen en kiest 
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Van de medewerkers die ook dit jaar kiezen voor 
overgangsuren (50%) geeft bijna 70% hetzelfde werk 
in minder uren te moeten doen. 
 
Ongeveer 1 op de 4 medewerkers die al gekozen heeft 
voor de 34-urige werkweek ervaart ook meer 
werkdruk. Ruim 60% heeft voor de 34-urige werkweek 
gekozen omdat er niet meer 4x9 uur gewerkt mag 
worden in 2022. 
 
Bijna 60% geeft aan dat door de introductie van de 34-
urige werkweek de vrijgevallen uren niet zijn 
opgevuld. 

voor overgangsuren. Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat 

meer dan de helft enthousiasme toont voor een kortere 

werkweek. Hoe is dit te verklaren? 

- in hoeverre er overeenstemming bestaat tussen de 

doelstellingen vooraf en de realiteit voor wat betreft 

‘gezondheid’, ‘tijd voor zelfontwikkeling en studie’ en ‘zorgtaken 

(meer naar burgers geschoven)’. 

- 42% werkt 36 uur, zij hebben dit jaar niets meer aan de 

overgangsuren omdat ze niet meer 4x9 uur kunnen werken. 

Welke keuze maakt deze groep nu? 

- reden voor afschaffing 4x9 uur is dat dit te belastend zou zijn 

omdat medewerkers daardoor, inclusief reistijd, te lange dagen 

maken. Is dit argument niet grotendeels weggevallen door het 

thuiswerken? 

- 40% van de leidinggevenden ziet geen veranderingen. Het grote 

gebruik van overgangsuren zal hier van invloed op zijn. Wat is 

gedaan om de organisatie/ afdeling/team voor te bereiden op 

het uitvoeren van werkzaamheden met minder fte? 

- Vrijgevallen fte’s lijken niet te zijn vervangen. Welke conclusies 

kunnen hieraan worden verbonden? Te ruime bezetting? 

Afname werkaanbod? Niet meer uitvoeren van bepaalde 

werkzaamheden? Toename werkdruk/ loyaliteitsuren? Anders?   

Duurzame Inzetbaarheid. De bekendheid van de regelingen binnen duurzame 
inzetbaarheid zijn beperkt; de waardering van wie er 
bekend mee zijn, is overwegend positief. 
 
Oudere medewerkers en medewerkers langer in 
dienst zijn beter bekend met de regelingen. Jongere 
medewerkers én leidinggevenden waarderen de 
regelingen vaker positief. 
 

Graag wisselen we met elkaar van gedachten over 
verbeterpunten om de bekendheid van de regelingen te 
verbeteren. De pilot ‘onbeperkt opleidingsbudget’ verdient in 
dat kader een vervolg en sluit aan bij de wens van veel 
medewerkers om opleidingen te kunnen volgen, waarbij het 
element ‘tijd’ ook aandacht verdiend. 
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Medewerkers geven aan dat er meer aandacht dient 
te gaan naar het kunnen volgen van opleidingen (tijd) 
en mogelijkheden om door te stromen. 

 

 

Loopbaan en arbeidsmarkt De bekendheid van de trainings-en 
opleidingsmogelijkheden en TOP is hoog. Driekwart 
van de medewerkers is positief over de trainings-en 
opleidingsmogelijkheden. Bij TOP is dit ongeveer de 
helft: een grote groep antwoordt neutraal. 
 
Medewerkers met de meeste dienstjaren en 
leidinggevenden zijn het best bekend met de 
regelingen. De waardering ervoor is het hoogst onder 
de jongste medewerkers en leidinggevenden. 
 
Medewerkers zijn vaker positief dan negatief over hun 
doorstroommogelijkheden. De grootste groep 
medewerkers is neutraal: zij hebben mogelijk geen 
behoefte of interesse tot doorstromen. 

Wij zouden graag de afspraak willen maken om te onderzoeken 
waarom een grote groep medewerkers mogelijk geen behoefte 
hebben aan, of interesse hebben in doorstroommogelijkheden.  
 
Ook zouden we graag van gedachten wisselen hoe er (beter) vorm kan 
worden gegeven aan de behoefte van medewerkers aan (meer) 
ondersteuning bij mogelijkheden om door te stromen, binnen of buiten 
de organisatie en mogelijkheden om toekomstgerichte opleidingen te 
kunnen volgen. 

MVO, Duurzaamheid en 
klimaatverandering 
 

8 op de 10 medewerkers geven aan dat Achmea als 
werkgever (misschien) duurzamer en klimaat neutraler 
moet worden. 

Dit is een belangrijk thema. Niet alleen vanwege de door 
medewerkers gemaakte opmerkingen, maar ook in algemene 
zin. In dat kader zijn er in het onderzoek door medewerkers een 
aantal suggesties gedaan. Graag willen we met Achmea het 
gesprek aan gaan hoe we dit onderwerp een prominente plek 
kunnen geven in het arbeidsvoorwaardenbeleid en hoe we 
onderstaande, door medewerkers gedane suggesties daarmee in 
verbinding kunnen brengen.  
  
•Duurzaamheidsbonus 

•Mobiliteitsbudget verhogen bij duurzame oplossingen 

•Meer thuiswerken, minder reisbewegingen 

•Elektrisch rijden aanmoedigen 
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Thuiswerken, thuiswerkvergoeding 
en ‘het nieuwe werken’. 
 

Overall zijn medewerkers positief over duurzame 
inzetbaarheid. In de context van het langdurige 
thuiswerken door corona valt op dat mentale 
belasting meer aandacht vraagt. 

Graag willen we meer specifieke afspraken maken in kader van 
hybride werken/thuiswerken. 

Flexibiliteit 
 

Meer flexibele reiskostenvergoeding / 
mobiliteitsoplossingen. 
 

Wij willen deze wens van medewerkers graag bespreken. Ook in 
relatie tot de thema’s ‘thuiswerken’ en ‘duurzaamheid’. 

Werkdruk, werk-privé balans 
 

In het onderzoek worden bij diverse thema’s 
opmerkingen gemaakt ten aanzien van beide thema’s. 
Ook in relatie tot de 34-urige werkweek en de 
werk/privé balans. Medewerkers zijn vooral kritisch 
ten aanzien van toenemende werkdruk.   

Wij stellen voor hier ook tijdens de cao besprekingen verder 
grondig aandacht aan te besteden (ook mentale werkdruk) en 
goed na te denken over mogelijke oplossingen. 

Diversiteit en inclusiviteit 
 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 
‘diversiteit en inclusiviteit’ nog wel een impuls kan 
gebruiken. Enkele suggesties die daarbij zijn gedaan 
zijn: 

- repareren van onverklaarbare verschillen in 
arbeidsvoorwaarden om een goede 
afspiegeling van de samenleving te krijgen.” 

- meer aandacht zijn voor de verdeling van 
man en vrouw in relatie tot  zorgtaken.” 

- meer ruimte voor mindervalide mensen of 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

 

Wij stellen voor de suggesties te bespreken, eventueel aan te 
vullen en waar mogelijk afspraken te maken ter verbetering. 

Gezond werken 
 

In het onderzoek zijn een aantal suggesties gedaan, 
zoals: 
 

- meer bewegen 
- budget voor ‘well-beïng’ (vitaliteitsbudget) te 

besteden aan ‘gezonde dingen’ ter promotie 
van een gezonde leefstijl. 

- sporten onder werktijd. 

Wij stellen voor de suggesties te bespreken, eventueel aan te 
vullen en waar mogelijk afspraken te maken ter verbetering. 
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- periodieke gezondheidscheck 
 

 

Tot slot 

 

Wij kijken uit naar een constructieve dialoog om samen met Achmea een passend en gedragen arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken en behouden ons 
het recht voor om tijden de gesprekken met andere- dan wel aanvullende voorstellen te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Huug Brinkers 
Sr. Belangenbehartiger  
De Unie 


