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Voorstellenbrief Aegon 
 
De voorstellenbrief houdt rekening met een looptijd van de cao van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 
Een looptijd van twee jaar is voor De Unie zeker bespreekbaar. Wij willen voorstellen het sociaal plan 
te verlengen voor de duur van 2 jaar zodat wij de medewerkers een langere periode van zekerheid 
bieden.  
 
Salarisverhoging 
De Unie stelt voor de salarissen en salarisschalen te verhogen met 3% per 1 juli 2020.  
Met dit voorstel houden wij rekening met de economische omstandigheden en specifiek de positie van 
Aegon zoals wij dit nu kunnen overzien. 
 
Sociaal plan 
De Unie wil het sociaalplan voor een periode van 2 jaar verlengen.  
Wel ziet De Unie mogelijkheden om het sociaal plan te verbeteren in het belang van de boventallige 
collega’s en van het bedrijf zelf.  

- De Unie stelt voor de vrijwillig vertrekregeling te verhogen. Wij zien bij andere bedrijven dat 
een vrijwillig vertrekregeling vaker wordt gebruikt als de vergoeding bij vrijwillig vertrek gelijk is 
aan de beëindigingsvergoeding. Een veelvuldig gebruik van de vrijwillig vertrekregeling heeft 
een positief effect bij het doorvoeren van een reorganisatie zonder dat het, voor werkgever, 
kostenverhogend werkt. 

- Het is goed mogelijk om de herplaatsingsinspanningen beter te laten aansluiten bij de 
arbeidsmarkt. Wij willen graag opties daartoe presenteren tijdens het overleg. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Aegon en vakorganisaties hebben gezamenlijk een enquête gehouden onder de medewerkers. Deze 
representatieve enquête heeft de volgende lijst aan aandachtspunten opgeleverd: 

1. Meer salaris 
2. Betere regeling voor duurzaam doorwerken/voor ouderen               
3. Meer aandacht voor duurzame mobiliteit 
4. Meer aandacht voor vitaliteit 
5. Goed sociaal plan 
6. Pensioen (wees duidelijk over verslechtering, compensatie) 
7. HR cyclus (blijft subjectief, betere informatievoorziening) 
8. Career development (meer opties om door te groeien binnen Aegon) 
9. Verlof (geboorteverlof, ouderschapsverlof) 
10. Uitbreiden flexbudget (aanschaf artikelen, opsparen budget over jaar, e-bike toevoegen) 
11. Corporate discount (sporten, personeelskortingen) 

 
Bij het vorige cao-overleg heeft De Unie geconstateerd dat veel van de goede cao-afspraken helaas 
niet voldoende worden uitgerold in het bedrijf. Dit bleek ons ook uit de beantwoording van de enquête.   
De Unie stelt voor om de bovenstaande opsomming tijdens het cao-overleg door te nemen en te 

beoordelen op welke onderwerpen inspanning kan worden gedaan om het gebruik van de huidige 

regelingen beter toegankelijk te maken. 

Daarnaast heeft De Unie hieronder enkele onderwerpen verder uitgediept. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
Aegon biedt veel instrumenten gericht op persoonlijke ontwikkeling. Echter uit de enquête blijkt dat  
medewerkers, om deze instrumenten te kunnen gebruiken, behoefte hebben aan: 

A) voldoende tijd  
B) persoonlijk advies  

Ad A. 
Alle medewerkers hebben recht op 5% studietijd onder werktijd. Deze regeling wordt echter weinig 
gebruikt. De Unie vindt dat Aegon een goede regeling biedt, maar we moeten werken aan het gebruik 
van dit instrument.  
Ad B. 
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Deze klacht is herkenbaar. De Unie hoort dit ook van medewerkers bij andere bedrijven. Onafhankelijk 

en professioneel advies, dat toegesneden is op de persoon blijkt in de praktijk een belangrijke factor te 

zijn om van duurzame inzetbaarheidsprogramma’s een succes te maken. De Unie heeft ook ervaren 

dat medewerkers positief reageren op gerichte omscholingsprogramma’s en op het aanbod van 

opleidingen gericht op het ontwikkelen van competenties. De Unie wil hier graag met Aegon afspraken 

over maken. 

Werkdruk 
De hoge werkdruk wordt vaak genoemd door medewerkers van Aegon. 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 verlof op te nemen of om vrij te 
nemen voor een studie. In de bedrijfstak wordt een werkdrukinstrument ontwikkeld. De Unie stelt voor 
dat Aegon dit instrument ook gaat toepassen. 
 
Verlof 
Sabbatical 
Aegon kent een regeling voor onbetaald verlof in artikel 6.10 in de cao. Deze regeling wordt weinig 
gebruik. Zo’n korte verlofperiode van 2 maanden kan voor medewerkers en de organisatie nuttig zijn 
omdat het medewerkers in staat stelt zich te oriënteren op hun toekomst, een vitale herstart te maken 
etc. De Unie stelt voor de regeling om te zetten naar een regeling waarin werkgever het salaris 
gedeeltelijk doorbetaald. Wij zien bij andere bedrijven dat dit gedeeltelijk betaald verlof positief door 
medewerkers wordt ontvangen. 
 
Wet WIEG 
Bij de geboorte van een kind heeft de vader wettelijk recht op vijf weken (vijf maal de normale 
arbeidsduur per week) betaald aanvullend geboorteverlof. Het verlof moet worden opgenomen in de 
eerste zes maanden na de geboorte. De wettelijke vergoeding (betaald door het UWV) bedraagt 70% 
van je maandsalaris met een maximum van 70% van het maximum dagloon. De Unie wil in de cao 
opnemen dat Aegon deze uitkering aanvult tot het niveau van je huidige inkomen. Deze regeling sluit 
aan op het kraamverlof dat al in de cao is opgenomen, dit kraamverlof is wettelijk uitgebreid tot een 
week. 
 
Vertrouwenspersoon 
De Unie stelt voor om de rol en positie van de vertrouwenspersoon in de cao te borgen. De toegang 
tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan in omstandigheden belangrijk zijn voor medewerkers. 
 
Werkcode 
De Unie heeft samen met de andere vakorganisaties en diverse werkgevers in de financiële sector de 
werkcode voor flexwerk overeengekomen. Wij stellen voor dat Aegon ook de werkcode in de cao 
opneemt. Vervolgens moeten de afspraken van de werkcode in overleg uitgewerkt worden, hiervoor 
kunnen we de looptijd van de cao nemen. 
De Unie stelt voor de volgende uitgangspunten in de cao op te nemen: 

- Werken bij Aegon betekent het vergroten van je arbeidsmarktwaarde 
- Goed werkgeverschap is voor Aegon ook goed opdrachtgeverschap 
- Werkenden die gelijk werk verrichten, beloont en waardeert Aegon gelijkwaardig 
- Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen 
- Aegon organiseert het werk in duurzame arbeidsrelaties 

 
Om het uitgangspunt goed werkgeverschap is goed opdrachtgeverschap concreet te maken stelt De 
Unie voor de volgende bepalingen in de cao op te nemen: 
Aegon doet aan ZZP-ers die één jaar hetzelfde werk verrichten, en dit werk kent geen eindtermijn, een 
aanbod om in dienst te treden. 
Aegon laat werkzaamheden die doorgaans betaalt worden in salarisschaal 5 en lager, niet uitvoeren 
door ZZP-ers. 
 
Gedurende de looptijd van deze cao werken partijen in co-creatie de uitgangspunten van de werkcode 
uit in concrete afspraken. Flexwerkers worden betrokken bij deze co-creatie.  
 
Aanvullende voorstellen 
De Unie behoudt zich het recht voor om gedurende het overleg aanvullende voorstellen in te dienen. 


