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Eindbod PGGM CAO 1 januari 2018-1 januari 2020 
 
De afgelopen drie jaar kenmerkten zich door het programma Daadkrachtig Vernieuwen. Dat 
programma behelsde structurele kostenbesparingen en het vergroten van de wendbaarheid van de 
organisatie. Wendbaarheid is een blijvend thema in de veranderende omgeving waarin wij ons 
bewegen. De thema’s kostenbewustzijn, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid komen terug in 
onze visie op een nieuwe cao voor de periode 2018-2020. 
 
Wat betekent dit? 

• Dat betekent dat medewerkers investeren in hun ontwikkeling en loopbaan, daarbij 
gefaciliteerd en gestimuleerd om zorg, werk en leren te combineren in alle levensfases. 

• Dat betekent dat medewerkers worden gefaciliteerd en gestimuleerd bij het maken van 
duurzame keuzes of dat nou gaat om persoonlijke ontwikkeling, loopbaan of mobiliteit. 

• Dat betekent dat de beloning een faire beloning is voor een meetbare prestatie. 
 
PGGM biedt daarmee de medewerker de mogelijkheid om zelf de regie te pakken op zijn loopbaan, 
waardoor de medewerker sterk en onafhankelijk op de arbeidsmarkt staat. Bij PGGM heet duurzame 
inzetbaarheid ‘Fit for the Future’. 
 
Het eindbod van PGGM kent de volgende elementen: 

 
1. Looptijd 

De cao kent een looptijd van 24 maanden, te weten van 01/01/2018 tot 01/01/2020.  
 

2. Loonparagraaf  
PGGM kent een gematigde loonontwikkeling. Ondanks de resultaten van Programma Daadkrachtig 
Vernieuwen en de daarbij behorende structurele kostenbesparingen blijft het voor PGGM ‘scherp 
aan de wind varen’. Dit wordt vooral ingegeven door de meerjarige tariefafspraken met de huidige 
klanten waarop een neerwaartse trend is afgesproken. Onze klanten ervaren een druk op 
uitvoeringskosten – zowel vanuit toezichthouders als vanuit hun deelnemers - en willen die naar een 
zo laag mogelijk niveau krijgen. Dat betekent dat onze business zich de komende jaren laat 
karakteriseren door dunne marges. Het eindbod van PGGM behelst gedurende de looptijd van de 
cao de volgende structurele en eenmalige loonmaatregelen: 
 

Datum Loonmaatregel cao  
01/04/2018 Eenmalig bruto uitkering 1% flexibele eindejaarsuitkering 2017 (waarna afschaffing flexibele 

eindejaarsuitkering) 

01/07/2018 + 1% structureel bruto 

01/01/2018 Eindejaarsuitkering van 6,5% naar 7,0% bruto (eerste uitkering december 2018) 

01/01/2019 + 1% structureel bruto 

01/01/2019 Eindejaarsuitkering van 7,0% naar 7,5% bruto (eerste uitkering december 2019): structurele verhoging 
van eindejaarsuitkering 

01/10/2019 Eenmalig uitkering 0,5% netto  

 
Daarbij heeft PGGM haar uiterste best gedaan maximaal invulling te geven aan extra loonruimte 
voor de medewerkers binnen de eerder genoemde beperking vanuit de huidige financiële positie. 
Uiteindelijk materialiseert dit loonbod naar 4,5% extra inkomsten voor medewerkers waarvan 3% 
structureel en 1,5% eenmalig over de periode 2018 2019. 
 

3. Rentetegemoetkomingsregeling 
De rentetegemoetkomingsregeling komt per 01/01/2018 te vervallen behalve voor de medewerkers 
die op 31/12/2017 al deelnamen aan deze regeling. Daar blijft de regeling onverkort voor gelden, en 
uitsluitend voor reeds bestaande leningdelen. 
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4. Vakbondscontributie 

PGGM zal in 2018 en 2019 de vakbondscontributie over 2018 en 2019 van de leden van de 
vakorganisaties waarmee de cao is afgesloten, vergoeden. De leden van de vakbonden kunnen deze 
bedragen in 2018 en 2019 bij PGGM declareren. 
 

5. Senior P-budget 
Senior P-budget (hoofdstuk 10, artikel 4 lid 3 en 4) is een ontziemaatregel voor oudere 
medewerkers. Om die reden zal het vanaf 01/01/2018 niet meer mogelijk zijn om dit verlof uit te 
laten betalen (met uitzondering van de situatie dat de medewerker het budget niet heeft kunnen 
opnemen vanwege langdurige ziekte en bij einde dienstverband). 
 

6. Fit for the Future-budget 
Aan iedere medewerker wordt eens in de drie jaar de mogelijkheid geboden een beroep te doen op 
een Fit for the Future-budget van € 1.000, dat de medewerker mag besteden aan zijn of haar doelen 
in het kader van loopbaanontwikkeling (incl. loopbaan- en financieel advies). Het budget wordt niet 
uitgekeerd indien het niet is besteed. De huidige separate cao-regeling inzake de mogelijkheid van 
een loopbaanadvies eens in de drie jaar komt hiermee te vervallen. 
 

7 Jubileumgratificatie 
De jubileumgratificatie bij 12½-, 25- en 40-jarig dienstverband wordt per 01/01/2018 afgeschaft. 
Medewerkers worden (deels) gecompenseerd voor de gratificatie waar ze het dichtst bij zitten 
volgens onderstaande tabel, waarbij als peildatum 01/01/2018 wordt gehanteerd. De uitkering vindt 
plaats in vier jaarlijkse termijnen van 25% van de beoogde compensatie en zal worden overgemaakt 
aan de medewerkers. Uitkering vindt plaats in mei van enig jaar. 
 
Conform de huidige bepalingen van de wet op de loonbelasting zal dat in het kader van 25- en 40-
jarig jubileum een netto-uitkering zijn, door gebruik te maken van de werkkostenregeling. Bij een 
12½-jarig jubileum is er, eveneens conform de huidige bepalingen van de wet op de loonbelasting, 
sprake van een bruto-uitkering. Indien een medewerker het jubileum eerder bereikt dan de laatste 
betaling, zal het restant in een keer aan de medewerker worden overgemaakt. De eerste uitbetaling 
zal plaatsvinden in mei 2018. 
 
Aantal jaren in dienst 
op 1 januari 2018 

12½ jaar = ¼ maandsalaris 
percentage van de 

jubileumuitkering dat in vier 
jaar wordt uitgekeerd 

25 jaar = 1 maandsalaris 
percentage van de 

jubileumuitkering dat in 
vier jaar wordt uitgekeerd 

40 jaar = 1 maandsalaris 
percentage van de 

jubileumuitkering dat in 
vier jaar wordt uitgekeerd 

0 tot 3 jaar 25%   

3 tot 6 jaar 50%   

6 tot 9 jaar 75%   

9 tot 12½ jaar 100%   

12½ tot 16 jaar  25%  

16 tot 19 jaar  50%  

19 tot 22 jaar  75%  

22 tot 25 jaar  100%  

25 tot 28 jaar   25% 

28 tot 32 jaar   50% 

32 tot 36 jaar   75% 

36 tot 40 jaar   100% 
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voorbeelden: 
Victor is 27 jaar en is 2 jaar in dienst van PGGM. Hij heeft een salaris van bruto € 3.197 per maand. 
Victor is nog 10,5 jaar verwijderd van het 12½ jarig jubileum. Door dit voorstel ontvangt hij over een 
periode van 4 jaar € 50 bruto per jaar. In totaal € 200 bruto (=25% van een kwart maandsalaris). 
 
Hans is 42 jaar en is ruim 19 jaar in dienst van PGGM. Hij heeft een salaris van bruto € 5.730 per 
maand. Hij is nog 6 jaar verwijderd van het 25-jarig jubileum. Door dit voorstel ontvangt Hans over 
een periode van 4 jaar in totaal netto € 4.298 (= 75% van een maandsalaris). 
 
Kees is 61 jaar en is 38 jaar in dienst van PGGM. Hij heeft een salaris van € 3.500 bruto per maand. 
Hij is nog maar 2 jaar verwijderd van het 40-jarig jubileum. Door dit voorstel ontvangt hij twee keer 
netto € 875 en op het moment van zijn jubileum het restant van € 1.750 netto. In totaal dus € 3.500 
netto (=100% van een maandsalaris). 
 

8. Mobiliteitsbudget Trappers 
PGGM heeft een ambitie van 50% CO2-reductie voor woon-werkverkeer in 2020 ten opzichte van 
2015. In de cao hebben we reeds staan dat medewerkers die met het OV reizen de kosten daarvan 
volledig vergoed krijgen wanneer dit meer is dan het mobiliteitsbudget dat zij ontvangen. Om CO2-
reductie te bewerkstellingen willen wij daarnaast het fietsen extra stimuleren en belonen. Iets 
minder dan de helft van de medewerkers woont immers binnen een straal van 20 km.  
PGGM houdt vanaf 1 april 2018 tot einde looptijd van deze cao een pilot rond het extra belonen van 
medewerkers die voor hun woon-werkverkeer gebruikmaken van de fiets. Zij zullen voor die 
fietskilometers extra worden beloond met negen cent per kilometer. Dit zal worden geregistreerd 
aan de hand van de zgn. Trappers-app en kan worden uitgekeerd in geld maar kan ook worden 
besteed aan producten in de Trapper webshop. Vanuit de belonings- en stimuleringsgedachte voor 
terugdringen CO2-uitstoot komt deze vergoeding bovenop de reguliere woonwerkvergoeding. 
 

9. Partnerverlof 
Vooruitlopend op mogelijke wetgeving wil PGGM het huidig wettelijk kraamverlof uitbreiden naar 
twee aaneengesloten werkweken betaald partnerverlof. 
 

10. Studies tijdens de looptijd van de cao 
PGGM wil tijdens de looptijd van de cao met de vakorganisaties de volgende gezamenlijke studies 
verrichten: 

 een studie naar rollen in plaats van functies  

 een studie naar wendbaar belonen  

 een studie naar de mogelijkheid van een Fit for the Future-verlof dat voor alle medewerkers 
toegankelijk is. Hervormingen van het huidige (senior) P-budget als mogelijke 
financieringsbron voor het Fit for the Future-verlof maken onderdeel uit van deze studie. 

 
11. Inspanningsverplichting 20 MIP’ers 

PGGM committeert zich opnieuw aan de inspanningsverplichting om gedurende de looptijd van de 
cao op permanente basis 20 mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt een werkplek te 
bieden. 
 

12. Erkenning mantelzorgvriendelijk bedrijf 
PGGM is gedurende de looptijd van de cao een door de Stichting Werk & Mantelzorg erkend 
mantelzorgvriendelijk bedrijf en voldoet aan de vereisten die daaraan worden gesteld. 
 
HR/januari 2018 


