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Cao 2020-2022
Hoe komt de cao tot stand?

Co-creatie tussen de onderhandelingspartijen:

• Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie

• Vertegenwoordigers Centrale Ondernemingsraad

• Vertegenwoordigers werkgever Aegon Nederland

• Met onafhankelijke voorzitter

En co-creatie met de medewerkers, die meedenken over wat voor hen 
belangrijk is:

• Cao enquête

• Cao medewerkersbijeenkomsten

Centrale Ondernemingsraad
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Respons cao-enquête

Doelgroep cao-enquête:

- Aegon NL

- Asset Management NL

- Corporate center

- Knab

- TKP

Reacties: 1714 van 3918

Response rate: 44%

Comments: ca. 3500 

Centrale Ondernemingsraad
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Inventarisatie thema’s

*Jouw primaire arbeidsvoorwaarden (salaris en flexbudget)  |  De mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling (plan A/B/C)

Het aantal dagen verlof – betaald of onbetaald - dat je tot je beschikking hebt  |  De tijden waarop en de plaats waar je werkt

Salaris/flexbudget, persoonlijke ontwikkeling en verlof belangrijkste thema’s
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Wat valt op?

• Medewerkers tot 35 jaar vinden loon, flexbudget en persoonlijke 

ontwikkeling belangrijker dan gemiddelde.

• Medewerkers tussen 35-45 jaar wijken weinig af van het gemiddelde.

• Bij medewerkers boven de 45 jaar ontstaat een verschuiving in 

prioriteiten ten opzichte van het gemiddelde:

- Loon/flexbudget scoort lager

- Vakantiedagen staat hoger

- Persoonlijke ontwikkeling staat lager

- Tijden waarop en waar je werkt staat hoger

Inventarisatie thema’s naar leeftijdsklasse
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Top 10 van overige thema’s voor het cao-overleg,  
genoemd in de comments (in volgorde van prioriteit)

Comments

1. Meer salaris

2. Betere regeling voor duurzaam doorwerken/voor ouderen

3. Meer aandacht voor duurzame mobiliteit

4. Kortere werkweek + 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)

Algemene opmerkingen: 

✓ Juiste toepassing cao en sociaal plan onvoldoende bekend bij managers en HR

✓ Medewerkers goed informeren over (veranderingen in) de cao is erg belangrijk

✓ Er gelden afwijkende regelingen bij Knab en TKP
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Tijd en plaats

Medewerkers zijn tevreden over bepalen arbeidstijden en mogelijkheid tot thuiswerken
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Ontwikkeling

Slechts 45% van de medewerkers is tevreden over aanbod persoonlijke ontwikkeling
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Ontwikkeling – bekendheid aanbod

Wat valt op?

• Springest is het meest bekend.

• Al redelijke bekendheid met 

recent gelanceerde Aegon 

Online Academy.

• Nog weinig bekendheid met 

Career & Development 

Platform en cao-afspraak (5% 

tijd).
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Ontwikkeling – bekendheid aanbod naar leeftijdsklasse
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Wat valt op?

• Medewerkers tot 35 jaar zijn minder bekend met 

Springest, Future Fit en loopbaancheck.

• Medewerkers tussen 35-45 jaar wijken weinig af van 

gemiddelde.

• Medewerkers boven de 45 jaar zijn meer op de hoogte 

van mogelijkheid voor loopbaancheck dan andere 

leeftijdscategorieën.
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Ontwikkeling

Geen tijd is belangrijkste belemmering voor persoonlijke ontwikkeling

A) Ik heb onvoldoende tijd om mij bezig te houden met mijn persoonlijke ontwikkeling

B) Ik weet niet goed op welke gebieden ik me kan ontwikkelen

C) Overig

D) Ik heb (op dit moment) geen behoefte aan persoonlijke ontwikkeling

E) Aegon biedt niet de juiste mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling aan

F) Aegon biedt onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling aan

Wat valt op?

• Tijd is grootste belemmering 

voor persoonlijke 

ontwikkeling.

• 1/3 medewerkers weet niet 

goed op welke gebieden ze 

zich kan ontwikkelen.

• 10% medewerkers geeft aan 

dat Aegon niet de juiste 

mogelijkheden aanbiedt én 

10% medewerkers geeft aan 

dat Aegon onvoldoende 

mogelijkheden biedt.
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Waarom zijn medewerkers momenteel niet bezig met hun 
persoonlijke ontwikkeling?
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Wat valt op?

• Medewerkers onder de 35 jaar geven aan meer dan gemiddeld 

te weinig tijd te hebben voor persoonlijke ontwikkeling en niet 

goed te weten wat ze moeten ontwikkelen.

• Bij medewerkers tussen 35-45 jaar is er nagenoeg geen 

afwijking van het gemiddelde.

• Medewerkers ouder dan 45 jaar geven meer dan gemiddeld 

aan geen behoefte te hebben aan persoonlijke ontwikkeling. Te 

weinig tijd hebben voor persoonlijke ontwikkeling is minder dan 

gemiddeld aan de orde bij deze groep.
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Verlof – hoog gescoord op neutraal

Wat valt op?

• Slechts 50% van medewerkers is 

tevreden over diverse verlofvormen.

• Bij alle verlofvormen hoge scores op 

neutraal. In praktijk kiest men voor 

neutraal wanneer men er geen 

gebruik van maakt.

• Onbetaald verlof en zorgverlof 

scoren erg laag.
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Grote verschillen per locatie, vooral tijd en plaats
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Lengte dienstverband maakt relatief weinig verschil
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Leeftijd, vanaf 45 jaar positiever over tijd en plaats
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Dank je wel!

Centrale Ondernemingsraad

http://www.facebook.com/aegon

