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Onderhandelingsresultaat cao-VGZ 2017 
 
Coöperatie VGZ heeft met de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance op 3 mei 
2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao-VGZ 2017. Het onderhandelingsresultaat is 
ontstaan na een langdurig en intensief onderhandelingsproces tussen VGZ en de vakorganisaties.  
 
De drie vakorganisaties leggen dit in de periode tussen 3 en 22 mei 2017 voor aan hun leden. 
 
De belangrijkste punten zetten we hier voor je op een rij.  

Looptijd cao-VGZ 

 Looptijd van 1 jaar, dat wil zeggen van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. 

 Je salaris en de salarisschalen worden op 1 juni 2017 verhoogd met 1,25 procent.  
 
Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2019 
Cao-partijen nemen meer tijd voor het uitwerken van een aangepaste VGZ pensioenregeling. Hierbij 
wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

 Cao-partijen stellen een multidisciplinair ‘VGZ pensioenmissieteam’ in, dat met een gedragen 
advies aan cao-partijen komt voor de nieuwe pensioenregeling. Onder gedragen wordt 
verstaan dat de uitgewerkte alternatieven (dit kunnen er dus meer dan één zijn) kunnen 
rekenen op een breed draagvlak onder de vertegenwoordigers in het VGZ 
pensioenmissieteam . 

 Cao-partijen geven het VGZ pensioenmissieteam de volgende veranderopdracht: 
“VGZ beschikt per 1 januari 2019 over een nieuwe pensioenregeling voor VGZ medewerkers:  

o Als medewerker ervaar ik dat ik vertrouwen heb in mijn pensioenregeling. 
o Als medewerker ervaar ik dat de nieuwe pensioenafspraken mij stimuleren om meer 

bewust met mijn pensioen bezig te zijn.  
o Als werkgever ervaar ik dat in de nieuwe pensioenregeling substantieel meer 

beheersing en voorspelbaarheid van kosten ontstaat dan in de huidige situatie. 
o Als werkgever en medewerker ervaren wij dat bij de uitwerking van de nieuwe 

pensioenregeling - op basis van de wensen en behoeften van medewerkers van VGZ - 
nadrukkelijk is onderzocht op welke wijze een medewerker zelf invloed mag 
uitoefenen op zijn of haar pensioengeld en hiermee een flexibilisering van de 
pensioenregeling mogelijk en gewenst is.” 

 Het VGZ pensioenmissieteam bestaat uit 7 personen.  Dit zijn 2 vertegenwoordigers namens 
de werkgever (van wie tenminste 1 pensioendeskundige), 2 vertegenwoordigers namens 
vakorganisaties (van wie tenminste 1 pensioendeskundige), een voorzitter die door VGZ 
wordt voorgedragen en 2 medewerkers. 

 Daarnaast wordt er door cao-partijen een klankbordgroep ingesteld van maximaal 10 VGZ-
medewerkers. De klankbordgroep bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van 
medewerkers van VGZ en heeft een klankbordfunctie richting het VGZ pensioenmissieteam. 
Vanuit de klankbordgroep maken 2 leden tevens deel uit van het VGZ pensioenmissieteam. 
Deze leden van de klankbordgroep bereiden geen inhoudelijke voorstellen voor, maar zijn 
wel aanwezig bij de vergaderingen van het VGZ pensioenmissieteam. 
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 De veranderopdracht wordt uitgevoerd in het jaar 2017. Het VGZ pensioenmissieteam levert 
op 15 september en 15 november tussentijdse resultaten op aan cao-partijen. Op 1 
december wordt het eindresultaat in de vorm van een adviesrapport / diapresentatie 
opgeleverd. 

 In het VGZ pensioenmissieteam wordt de hoogte van de werknemersbijdrage als onderdeel 
van de beoogde aangepaste pensioenregeling meegenomen. 

 Het advies van het VGZ pensioenmissieteam is zwaarwegend. Cao-partijen gebruiken dit als 
input voor de onderhandelingen. Partijen streven naar de invoering van een aangepaste 
pensioenregeling per 1 januari 2019. 

 Het VGZ pensioenmissieteam kan gebruik maken van een procescoach van VGZ, die de tijdige 
oplevering van (tussentijdse) resultaten bevordert. 

 
Pensioenafspraken 2017 

 VGZ continueert in 2017 de VGZ pensioenspecial om jouw pensioenbewustzijn te vergroten. 
Hierbij wordt de huidige werkwijze – inclusief deelname van een vertegenwoordiger van de 
vakorganisaties in het zogeheten kernteam pensioencommunicatie –voortgezet. 

 
Investeren in jezelf 
VGZ en de vakorganisaties bieden nog meer mogelijkheden om in jezelf en je inzetbaarheid te 
investeren. Daarmee vergroot je je eigen inzetbaarheid en vergroten we ook de wendbaarheid van 
VGZ.  
De volgende faciliteiten helpen jou daarbij: 

 De ontwikkelproeftuin, die het jou mogelijk maakt gedurende 6 maanden ervaring op te 
doen met ander werk binnen VGZ, wordt definitief voortgezet en uitgebreid. 

 In 2017 vindt de introductie plaats van het nieuwe programma “creëer je perspectief”, 
gericht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, met een deelnamegarantie voor 
maximaal 72 medewerkers in 2017.  

 De regeling seniorenverlof blijft in 2017 ongewijzigd. 

 De eenmalige inzetbaarheidsvergoeding die je kunt ontvangen bij functiewijzigingen wordt 
verhoogd en uitgebreid. Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt deze 4% van 12 keer het 
maandsalaris in alle situaties waarin je op eigen initiatief naar een andere functie beweegt. 
Nieuw is dat de inzetbaarheidsvergoeding ook gaat gelden als je een stap maakt naar een 
functie met een lager functieniveau. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2017.  
Heb je eerder dit jaar (dus in 2017) al een overstap gemaakt, dan ontvang je alsnog een 
nabetaling van de inzetbaarheidsvergoeding als je deze (geheel of gedeeltelijk) niet 
ontvangen hebt. Er vindt eind 2017 een evaluatie plaats van het effect van deze maatregel. 

 VGZ gaat actief aan de slag om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te 
bieden. VGZ heeft de ambitie om iedereen gelijke kansen te geven op arbeidsparticipatie, en 
dus mensen met benutbare arbeidsmogelijkheden zoveel mogelijk inzetbaar te maken. Dit 
geldt dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze ambitie draagt bij aan het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en past binnen de maatschappelijke rol die VGZ 
graag wil vervullen en uitdragen. VGZ ziet mensen met een arbeidsbeperking, of een andere 
ogenschijnlijke ‘achterstand’, als een kans en verrijking voor de organisatie met een positief 
effect op collega’s en de organisatiecultuur. 

 De ketenbepaling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen een bepaalde 
periode gesloten kunnen worden, wordt verruimd. Ondanks de sterke seizoensinvloeden van 
de business ontstaat hiermee de mogelijkheid om meer personen een arbeidsovereenkomst 
bij VGZ te bieden. De nieuwe VGZ ketenregeling biedt de mogelijkheid maximaal 6 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te bieden binnen een periode van 4 jaar. 

 Cao-partijen maken een studieafspraak in 2017 over het zogenaamde generatiepact binnen 
de organisatie. 
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 De sabbatical regeling met een gedeeltelijke loondoorbetaling, wordt in 2017 structureel 
voortgezet voor maximaal 20 deelnemers. De eis dat je 7 jaar in dienst moet zijn om van deze 
regeling gebruik te maken, vervalt. De aanvraagprocedure wordt zo spoedig mogelijk 
opgestart, zodat je eventuele belangstelling kunt melden bij je leidinggevende. 

 Het wordt voor jou mogelijk gemaakt om vakantie uren te schenken aan een collega die 
mantelzorger is.  

 De wachtgeldregeling wijzigt niet in 2017. VGZ gaat wel meer investeren in het begeleiden 
van wachtgelders (oud-medewerkers die al van deze regeling gebruik maken) naar nieuw 
werk en zij zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. 

 
Overig  

 Vakorganisaties en OR gaan deelnemen aan een paritaire werkgroep die onderzoek zal doen 
naar de opstelling van roosters binnen klantcontact. Dit op basis van signalen van 
medewerkers en vakorganisaties over dit onderwerp. Ook de noodzaak van overwerk wordt 
hierin meegenomen.  

 


