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Cao resultaat nieuwe cao Achmea 2013-2014 
 
Achmea en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond hebben afgelopen 
week een cao resultaat bereikt over een nieuwe Achmea cao.  
 
De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 12 maanden, van 1 juni 2013 tot 1 juni 2014. De 
vakorganisaties zullen dit resultaat ter goedkeuring voorleggen aan hun leden. 
 
Het cao resultaat bevat afspraken over achtereenvolgens 
A Duurzame inzetbaarheid/Arbeidsparticipatie 
B Pensioen 
C Loon 
D Overig 
 
Hierna is de integrale tekst opgenomen. 
 
 
A Duurzame inzetbaarheid/Arbeidsparticipatie 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame Inzetbaarheid is het vermogen (kracht) van medewerkers om gezond, plezierig en 
productief te werken, binnen of buiten de organisatie, tot aan het moment van uittreden. Het gaat 
daarbij om zaken als leren en ontwikkeling, maar ook om belasting en belastbaarheid. In het 
verwerven en behouden van arbeidsmarktpositie hebben zowel werkgever en werkende een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Werkgever faciliteert, schept de mogelijkheden en stimuleert. De medewerker is 
zelf verantwoordelijk voor loopbaan en arbeidsmarktpositie. 
 
Partijen hebben geconstateerd dat Achmea beschikt over zeer veel instrumenten ter bevordering van 
de duurzame inzetbaarheid. In de organisatie is het bewustzijn van het nut en noodzaak van 
duurzame inzetbaarheid bij medewerkers en managers echter nog onvoldoende. Om dit bewustzijn te 
vergroten en te stimuleren dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de duurzame 
inzetbaarheidinstrumenten (DI- instrumenten) zijn de volgende afspraken gemaakt: 

a. Doelgroep gerichte communicatie starten (d.w.z. gericht op leidinggevenden en medewerkers) 
met accent op bewustwording en doel van duurzame inzetbaarheid en daarbij te vervullen 
rollen en te hanteren middelen 

b. Het organiseren van een of meerdere loopbaan- of DI-middagen op Achmea locaties 
c. DI-trainingen voor management, medewerkers en P&O (o.a. groeiplan en het moedige 

gesprek) 
d. Samen met oudere medewerkers onderzoeken van de DI-wensen en -mogelijkheden in relatie 

tot de verhoging van de pensioenleeftijd 
e. Het actief werven van deelnemers voor deelname aan het MBO- of HBO-EVC programma 
f. Op achmeanet wordt informatie geplaatst over afspraken die medewerkers met hun 

leidinggevende kunnen maken om duurzaam inzetbaar te blijven. Hierin wordt een koppeling 
gemaakt met de levensfasen waarin de (dis)balans tussen belasting en belastbaarheid kan 
spelen.  

g. In relatie tot duurzame inzetbaarheid wordt verkend welke afspraken gemaakt moeten worden 
bij een loopbaanswitch 

 
Cao-partijen geven een nog in te richten tripartiete projectgroep – met vertegenwoordigers van de 
werkgever Achmea, de medezeggenschap en de vakorganisaties –de opdracht een onderzoek uit 
te voeren naar een (persoonlijk) DI-budget. Deze tripartiet samengestelde projectgroep krijgt de 
volgende opdrachten: 
“Onderzoek de mogelijkheden voor en wenselijkheid van het zodanig inrichten van een 
(persoonlijk) DI-budget, dat medewerkers in staat zijn om zelf sturing te geven aan hun 
inzetbaarheid en vitaliteit. Betrek hierbij: 

- Welke financiële bronnen kunnen voor een (persoonlijk) DI- budget worden aangewend? 
- De relatie met ideeën over het inrichten van een arbeidsvoorwaardenwinkel 
(arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem) 
- De samenstelling en eigenaren van de (deel) budgetten voor DI (leren & ontwikkelen, 
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mobiliteit & loopbaanbegeleiding, vitaliteit & gezondheid) 
- Wat betekent dit voor de inrichting (structuur, organisatie) en het P&O-
dienstverleningsmodel).” 
 

 
Tijdelijke extra duurzame inzetbaarheid inspanningen vanuit Achmea (art. 6.4.A) 
De voor de vorige cao-periode geldende afspraak voor tijdelijke extra duurzame inzetbaarheid 
inspanning, gericht op zowel medewerkers als leidinggevenden binnen bedrijfsonderdelen in 
verandering, wordt verlengd tot en met de nieuwe cao-periode.  
 
Stageplaatsen voor jongeren 
Achmea stelt tijdens de looptijd van deze cao 50 stageplaatsen beschikbaar voor jongeren die een 
opleiding volgen op MBO-, HBO- of WO-niveau. 
 
Oriëntatiestages tijdens de loopbaan gericht op vervolgstap of loopbaanwending 
De in de vorige cao-periode geldende afspraak over oriëntatiestages tijdens de loopbaan gericht op 
een vervolgstap of loopbaanwending wordt voortgezet voor de duur van de looptijd van deze cao. 
 
Arbeidsparticipatie achterstandsgroepen  
Achmea stelt 15 werkervaringsplaatsen ter beschikking voor jonge mensen met een arbeidsbeperking 
en zal zich inspannen deze mensen aan structureel werk te helpen. 
 
 
B Pensioen 
 
De gemiddelde levensverwachting stijgt, de financiële eisen voor een werkgever om pensioen voor 
haar medewerkers te organiseren worden steeds strenger en de wettelijke mogelijkheden om 
pensioen op te bouwen veranderen. Ontwikkelingen die maken dat de huidige regeling op termijn niet 
houdbaar is. Dit geldt in het bijzonder voor dienstverleners in de financiële sector. Om die reden 
hebben andere financiële dienstverleners hun pensioenregeling eveneens aangepast. 
 
Met ingang van 1 januari 2014 geldt de nieuwe pensioenregeling Achmea. Hieronder staan de 
hoofdlijnen van de nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2014. 
 
Inhoud nieuwe pensioenregeling 
De inhoud van de nieuwe pensioenregeling is conform de Pensioenwet een  
uitkeringsovereenkomst gebaseerd op een geïndexeerde middelloonregeling die op basis van 
CDC (collective defined contribution) wordt gefinancierd.  

- De pensioenleeftijd voor nieuwe opbouw gaat omhoog naar 67 jaar.  
- Voor alle medewerkers geldt een opbouwpercentage van 2%.  
- De franchise wordt met € 1.000 verlaagd, zodat je over een groter deel van je salaris pensioen 

opbouwt.  

- Je eigen bijdrage wordt verlaagd van 6% naar 4%.  
- De indexatie van de pensioenen van de actieve medewerkers wordt voorwaardelijk. 
- De regeling wordt gefinancierd op basis van CDC-financiering. De verplichting van Achmea is 

beperkt tot het voldoen van de met betrekking tot de huidige periode vastgestelde premies. 
Daardoor komen de financiële risico’s bij het pensioenfonds te liggen. 

- De nieuwe pensioenregeling gaat in per 1 januari 2014 en is een eerste stap in de richting van 
een toekomstbestendige pensioenregeling. Nieuwe wetswijzigingen uit politiek Den Haag zullen 
nog volgen waardoor extra aanpassingen vanaf 2015 noodzakelijk kunnen zijn. Deze zullen dan 
besproken worden in het overleg over de Achmea cao voor 2014 en verder. Daarbij zal gekeken 
worden of de benodigde aanpassingen doorgevoerd kunnen worden met zoveel mogelijk behoud 
van het niveau van de pensioenregeling.  

- Medewerkers die vanaf 1 januari 2014 in dienst treden komen niet in aanmerking voor de 1,25% 
werkgeversbijdrage levensloop die destijds is afgesproken als onderdeel van de VPL-overgangs-
regelingen.  

 
De nieuwe regeling wordt eerst afgerond nadat de externe accountant van Achmea, die de 
jaarrekening certificeert, de conclusie bevestigt dat sprake is van een regeling die kwalificeert als een 
CDC regeling.  
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Verdeling risico´s tussen werkgever en medewerkers 
In de nieuwe regeling worden de risico´s over werkgever en medewerkers verdeeld: 

- Achmea is ervoor verantwoordelijk dat er ieder jaar voldoende premie wordt gestort voor de in het 
betreffende jaar nieuw op te bouwen aanspraken. Achmea stelt de premie daarom jaarlijks vast op 
basis van de dan geldende marktrente en de actuele overlevingstabellen. 

- Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de besteding en belegging van de ingelegde premies.  
- Achmea betaalt een jaarlijks vooraf vastgestelde opslag op de premie aan het pensioenfonds voor 

de indexatie van de pensioenen van actieve deelnemers en gepensioneerden. Het pensioenfonds 
bepaald zelfstandig of er voldoende middelen zijn om de indexatie toe te kennen. Dit is afhankelijk 
van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. 

 
Overgangsregelingen 

- De medewerkers die in de huidige pensioenregeling een opbouwpercentage hebben van 2,25% 
krijgen in de nieuwe regeling een opbouwpercentage van 2%. Ter compensatie ontvangen zij 
vanaf 1 januari 2014 een persoonlijke toeslag (niet pensioengevend) van 3,4% van het vaste 
salaris (12 x maandsalaris + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering). Dit is exclusief de huidige 
levensloopbijdrage van 1,25%, deze wordt eveneens als persoonlijke toeslag uitgekeerd. 

- De bestaande levensloopbijdrage (voor medewerkers met een opbouwpercentage van 2%) wordt 
omgezet in een persoonlijke toeslag (niet pensioengevend) en eveneens uitgekeerd als een 
percentage van het vaste salaris. De FAR-bijdrage blijft een persoonlijke, niet pensioengevende 
toeslag. 

- De medewerkers die recht hadden op een jaarlijkse storting in Flexibel pensioen ontvangen vanaf 
2014 jaarlijks in januari een persoonlijke toeslag (niet pensioengevend) die bij het salaris wordt 
uitgekeerd als een vaste nominale toeslag. 

De mogelijkheid om via Achmea Select te storten in Flexibel Spaarpensioen blijft bestaan. 
 
Uitvoering door pensioenfonds 
Cao-partijen hebben de voorkeur uitgesproken dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2014 wordt 
uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA). Ook voor de medewerkers die nu hun 
pensioen opbouwen bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ). Uiteraard moet 
SPA akkoord gaan met deze afspraak. De afspraken zijn onder voorbehoud van een overeenkomst 

met SPA. 
 
 
C Loon 
 
In oktober 2013 ontvangen de medewerkers die op 30 september 2013 onder de Achmea-cao vallen 
een eenmalige bruto uitkering van € 750 (parttimers naar rato). 
 
Loongebouw 
Mede in het kader van onderhoud zullen Achmea en de vakorganisaties in de looptijd van deze cao 
een vernieuwde beloningsstrategie en cao loongebouw ontwikkelen. De variabele beloningselementen 
worden tevens in deze context bezien. De voorstellen die voortvloeien uit de te ontwikkelen 
beloningsstrategie en het daarbij passend loongebouw zullen worden betrokken in het cao overleg 
voor de cao 2014 en verder. 
 
 
D Overig 
 
Studie afspraken Sociale Innovatie 
In hoofdstuk 14 Innovatie van de cao is de innovatieagenda vanaf 2008 opgenomen, waaronder een 
aantal studieafspraken. Voor een deel zijn deze studie afspraken afgerond of doorontwikkeld. Partijen 
hebben afgesproken deze ‘oude onderwerpen’ uit de cao te halen en het hoofdstuk te actualiseren 
naar de huidige stand van zaken. 
 
Mobiliteit 

De tripartiete werkgroep Mobiliteit heeft een visie op mobiliteit geformuleerd en een concept advies 
opgesteld. Dit advies wordt geagendeerd voor het overleg tussen Achmea, vakorganisaties en de 
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medezeggenschap. Hierbij worden onder meer Vertrouwd Samen Werken (VSW) en de 
reiskostenvergoedingsregelingen betrokken. 
 
Modernisering opzet cao 
De tripartiete werkgroep Modernisering opzet cao heeft op achmeanet een pagina 
“Arbeidsvoorwaarden” gecreëerd. Daarbinnen zijn de belangrijkste onderwerpen van de toelichtende 
teksten op een beter toegankelijke manier benoemd en gerangschikt, wat de toegang tot zowel de 
formele- als de toelichtende teksten aanzienlijk vergemakkelijkt.  
 
De werkgroep heeft een thema-pagina “Werken in Levensfasen” uitgewerkt waarbij de per levensfase 
uitgewerkte vragen/dilemma’s doorlink mogelijkheden zijn opgenomen naar de relevante toelichtende 
teksten en formele teksten van de cao en personeelsregelingen. Door het direct ontsluiten van deze 
informatie wordt de medewerker ook direct toegang verschaft naar andere relevante informatie en 
directe digitale aanvraagmogelijkheden. Deze themapagina staat klaar en zal worden besproken in 
overleg tussen Achmea, vakorganisaties en de medezeggenschap.  
 
Werken aan dialoog 
Workshops Compas en het Moedige gesprek zijn voorbeelden van werken aan dialoog, dit wordt 
onder de vlag van duurzame inzetbaarheid verder opgepakt 
 
Persoonlijk budget 
Deze afspraak wordt vervangen door de afspraak onderzoek (persoonlijk) DI-budget. 

 
Opvolger Achmea Select 
De studie opvolger Achmea select zal worden vervangen door de afspraak de mogelijkheden van een 
arbeidsvoorwaardenwinkel Achmea te verkennen. 
 
Verkenning arbeidsvoorwaardenwinkel 
Gedurende de looptijd van deze cao stellen partijen een plan van aanpak op om de mogelijkheden 
van een arbeidsvoorwaardenwinkel Achmea (arbeidsvoorwaardelijke keuzes voor medewerkers) te 
verkennen. In dit plan van aanpak wordt betrokken: 

- welke bronnen (budget, dit kan in tijd en/of geld) kunnen worden vertaald in een budget voor 
de arbeidsvoorwaardenwinkel Achmea  

- welke producten (doelen/keuzes) moeten worden opgenomen in de 
arbeidsvoorwaardenwinkel Achmea 

- relatie met het onderzoek naar een (persoonlijk) DI- budget 
-  beschrijving van het proces hoe de verkenning arbeidsvoorwaardenwinkel vorm krijgt, 

onderdeel van het proces is het organiseren van medewerkers sessies. 
 
Zolang er nog geen andere afspraken zijn gemaakt over een arbeidsvoorwaardenwinkel Achmea blijft 
Achmea Select gehandhaafd.  
 
Bijdrage aan project vakorganisaties 
Achmea stelt voor de looptijd van de cao een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor een project of 
projecten naar keuze van de vakorganisaties in het kader van internationale solidariteit. 
 
Eenmalige bijdrage aan vakorganisaties in het kader van co creatie 
Voor de looptijd van de cao kent Achmea aan ieder van de vakorganisaties eenmalig een bedrag toe 
van € 10.000 voor het financieren van activiteiten. Dit bedrag is bedoeld ter besteding aan projecten 
en werkzaamheden die zich richten op activiteiten in het kader van co-creatie.  
 
Voor iedere medewerker die in een nader af te stemmen maand in de looptijd van deze cao lid wordt 
van een van de vakorganisaties worden de kosten van het lidmaatschap voor een jaar betaald door 
werkgever. In totaal bedragen de kosten van het gratis lidmaatschap voor de werkgever niet meer dan 
€ 100.000. 
 
Toeslag pilot 7x24 IM&IT 
De huidige afspraak over de pilot 7x 24 IM&IT wordt opgenomen in een bijlage bij de cao. Deze pilot 
loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Na evaluatie van de pilot als geheel met de 
OR van IM&IT, en voor wat betreft de ploegentoeslag met de vakorganisaties, kan de 
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ploegendienstregeling 7x24 IM&IT met de daarbij behorende ploegentoeslag definitief per 1 januari 
2014 worden ingevoerd. De naar aanleiding van die evaluatie met de vakorganisaties 
overeengekomen ploegentoeslag voor de regeling 7x24 IM&IT wordt vastgelegd in de bijlage bij de 
cao 2014 ev. Partijen zullen zich inspannen om deze evaluatie tijdig voor 1 januari 2014 af te ronden. 
 
Overige technische voorstellen 
Bij bedrijfsgesloten dagen wordt Koninginnedag vervangen door Koningsdag. 
 
Achmea Interne Diensten N.V.    De Vakorganisaties: 
 

FNV Bondgenoten 
De Unie 
CNV Dienstenbond 

 
 
23 juli 2013 


