
Communicatietekst Principe akkoord Cao VGZ 

De vorig jaar afgesloten CAO VGZ liep tot 1 januari 2013. Met de vakorganisaties De Unie en FNV 

Bondgenoten is een principeakkoord bereikt over een voortzetting van de CAO. Het uitgangspunt 

hierbij is om de CAO te continueren en de afspraken over bepaalde onderwerpen aan te vullen of op 

basis van uitvoeringsconsequenties te verbeteren. 

De afgesproken wijzigingen vatten we hier voor je samen: 

 

Salarisverhoging per 1 april 

In 2012 heeft VGZ voor de eerste keer de salarisverhogingen in april met terugwerkende kracht tot  

1 januari doorgevoerd. Hierbij hebben we ervaren dat: 

 de salarisbetaling in april leidt tot vragen van medewerkers over de berekening van de 

hoogte van de nabetaling;  

 het terugrekenen een inefficiënt handmatig administratief proces is doordat rekening dient 

te worden gehouden met alle wijzigingen in arbeidsduur en salaris in de periode van 1 

januari tot 1 april; 

 de foutgevoeligheid van de berekeningen van de salarisverhogingen hierdoor toeneemt. 

Voor de partijen bij de CAO is dit aanleiding geweest de afspraken op dit punt te wijzigen.  De 

individuele salarisverhoging die na de R&O beoordeling  per 1 april 2013 wordt vastgesteld, wordt 

niet langer met terugwerkende kracht tot 1 januari toegekend. Medewerkers die op 1 april een 

verhoging ontvangen hebben als gevolg van dit besluit gedurende de eerste drie maanden een lager 

salaris en hebben een lagere pensioengrondslag en daarmee pensioenopbouw.  

Ter compensatie is afgesproken dat de medewerker die in 2013 in aanmerking komt voor een 

individuele salarisverhoging  in april 2013 eenmalig een hogere individuele loonsverhoging en een 

eenmalig bedrag ontvangt. Dit ter compensatie van het lagere inkomen en de lagere 

pensioenopbouw als gevolg van de wijziging van het betaalmoment van de individuele 

loonsverhoging. 

De individuele loonsverhoging zoals die op basis van de R&O beoordeling wordt vastgesteld,  wordt 

op grond van het voorgaande voor de medewerker in schaal 10 of lager in april 2013 eenmalig 

verhoogd met 39% en voor de medewerker in schaal 11 en hoger  in april 2013 eenmalig verhoogd 

met 40,5%. Het maximum van de schaal kan als gevolg van deze actie niet worden overschreden.   

De hoogte van het eenmalige bedrag wordt berekend aan de hand van een tussen partijen 

overeengekomen rekenmodel, dat onderdeel uitmaakt van de cao-afspraken. Uitgangspunt voor dit 

rekenmodel is dat de medewerker met deze eenmalige actie gecompenseerd wordt voor  de 

bovengenoemde nadelen die ontstaan als gevolg van de wijziging van het betaalmoment van de 

individuele loonsverhoging voor 2013 en de daarop volgende jaren.  

 Voorbeelden schaal 1 t/m 10 schaal 11 t/m 13 



R&O 
salarisverhogin
g 1 april 2013 

extra 
salarisverho- 
ging 

eenmalig 
bedrag 

extra 
salarisverho- 
ging 

eenmalig 
bedrag 

€          20,00 €            7,80 €       64,00 €         8,10 €       61,00 

€          40,00 €          15,60 €      128,00 €       16,20 €     122,00 

€          60,00 €          23,40 €      192,00 €       24,30 €     183,00 

€          80,00 €          31,20 €      256,00 €       32,40 €     244,00 

€         100,00 €          39,00 €      320,00 €       40,50 €     305,00 

 

Werkgeversbijdrage zorgverzekering 

De werkgeversbijdrage is gekoppeld aan deelname aan de personeelscollectiviteit en bestaat uit een 

vast bruto bedrag per maand en bedraagt € 65,- per medewerker per maand. Toegevoegd is dat de 

verplichting om deel te nemen aan de personeelscollectiviteit niet van toepassing is op een nieuwe 

medewerker, indien deze in het kalanderjaar van indiensttreding nog niet kan overstappen van zijn 

bestaande zorgverzekering naar de personeelscollectiviteit van VGZ. 

Ook is afgesproken jaarlijks in het derde kwartaal overleg te hebben over de wijzigingen in de 

personeelscollectiviteit voor het komende jaar. 

 

Salarisontwikkeling bij promotie van salarisschaal 10 naar 11  

In de CAO VGZ is vastgelegd hoe het salaris zich ontwikkelt bij promotie van salarisschaal 10 of lager 

naar 11 of hoger. Het aantal werkuren neem toe doordat het parttimepercentage ongewijzigd blijft. 

De  werknemersbijdrage voor pensioen gaat op grond van de CAO  ZN omlaag van 8 naar 3%. Het 

verhogingspercentage als gevolg van promotie  wordt (alleen in deze situatie) verhoogd van 3 naar 

4%.  

Voor medewerkers die tot 1 januari 2012 in dienst waren van Univé Organisatie B.V. is afgesproken 

dat bij een overgang van schaal 10 of lager naar 11 en hoger de op grond van de Overgangsafspraken 

Duiding de toegekende tegemoetkoming pensioen premie (PT3) ongewijzigd blijft. 

Hiermee wordt het positieve salariseffect ook in deze promotiesituaties gerealiseerd.  

 

Mobiliteitsbudget 

Tussen VGZ en de  vakorganisaties is afgesproken dat er in 2013 een studie zal worden gedaan naar 

de wenselijkheid en mogelijkheid van het invoeren van een mobiliteitsbudget. Een analyse van 

werkgeverszijde wordt hiertoe uiterlijk 1 juli 2013 ingebracht in het overleg tussen CAO-partijen. 

 
Tijdelijke toeslagen 
 

Er zijn afspraken gemaakt over de toepassing van tijdelijke toeslagen, bijvoorbeeld bij een tijdelijke 
waarneming van een functie. De tijdelijke toeslag telt mee voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkering 
en pensioengrondslag. 



 

Huidige functie wordt opnieuw beschreven en lager ingedeeld.  

De indeling van een functie kan wijzigingen door een herbeschrijving en –waardering. Daardoor 

bestaat de mogelijkheid dat de functie lager wordt ingedeeld. Als gevolg hiervan komt de 

medewerker die deze functie vervult in een lagere salarisschaal. De medewerker behoudt hierbij zijn 

salaris en oude doorgroeiperspectief in de vorm van een PT1. 

 

Medewerker die in het kader van employability een benoeming accepteert op een functie die lager 

is ingedeeld.  

In het kader van employability kunnen zich situaties voordoen, waarbij  in het belang van 

medewerker en werkgever, de medewerker een benoeming accepteert op een functie die in een 

lagere salarisschaal is ingedeeld. 

Deze medewerker behoudt zijn salaris indien de functie één niveau lager is ingedeeld. Indien het 

salaris hoger is dan het schaalmaximum van de nieuwe schaal, wordt het meerdere als PT2 

toegekend. De salarisschaal wordt aangepast. Er is geen sprake van behoud van 

doorgroeiperspectief. 

 

Berekening afkoop RGB 

In de vorige CAO VGZ was abusievelijk opgenomen dat de PT3 meetelt in de grondslag voor de 

RGB-afkoop. De PT3 is voor voormalige Univé-medewerkers een vervanging voor de Bijzondere 

Gratificatie, een hogere pensioengrondslag of minder vakantierechten. Dit betreft zaken die in 

het verleden niet meetelden in de grondslag voor de RGB. De CAO is op dit punt gecorrigeerd. 

 

Declaratiereglement 

Afgesproken is dat kosten voor een maaltijd die een medewerker van de klantenservice maakt als 

gevolg van een aaneengesloten middag en avonddienst tot een maximum van € 12,00 per maaltijd 

per medewerker wordt verhoed. Er dient echter primair gebruik te worden gemaakt van de 

faciliteiten van het lokale bedrijfsrestaurant.  

 

 
 


