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Onderhandelingsresultaat nieuwe CAO Achmea 1 december 2015 tot 1 december 2016

Achmea en de vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond hebben op 14 december 

2015 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe Achmea CAO.

De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt  12 maanden, van 1 december 2015 tot 1 december 2016. 

De vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voorleggen aan hun leden.

Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over achtereenvolgend:

A Loon

B Inzetbaarheid

C Flexibiliteit

D Arbeidsvoorwaardenwinkel

E Pilot belonen

F Werkgelegenheid 

G Afschaffen hypotheekrentekorting 

H Mobiliteit

I Overige onderwerpen

Hierna is de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat opgenomen.

A Loon

De op 31 december 2015 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 januari 2016 structureel 

verhoogd met 1,25 %.

B Inzetbaarheid

Inzetbaarheid is het vermogen van medewerkers om gezond, plezierig en productief te werken, 

binnen of buiten de huidige organisatie, tot aan het moment van uittreden. Talenten van 

medewerkers, werkdruk, arbeidsmarkt en Versnellen & Vernieuwen zijn redenen om steeds aandacht 

te schenken aan inzetbaarheid.

Achmea en de vakorganisaties zijn inzake inzetbaarheid het volgende overeengekomen:

a. De brede bewustwordingscampagne Verder is gestart in 2015. Het doel is medewerkers en 

managers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid, hierover met elkaar in 

gesprek te zijn en gebruik te maken van het brede  palet instrumenten waarover Achmea beschikt.  

Deze campagne wordt voortgezet gedurende de looptijd van de CAO. In deze periode verleggen we 

de nadruk van bewustwording op ‘activatie’. In de tweede fase van de  campagne sluiten we zoveel 

mogelijk aan bij initiatieven vanuit de divisies. De Verder initiatieven lopen door in 2016.  Deze 

initiatieven zullen waar mogelijk worden  gemonitord en gecoördineerd door de tripartiete 

werkgroep Duurzame Inzetbaarheid.

b. Tijd en geld zijn in beginsel  geen belemmering voor inzet op of activiteiten in het kader van 

duurzame inzetbaarheid. Inzetbaarheid is ieders verantwoordelijkheid en dient voortdurend 

onderwerp van gesprek te zijn tussen medewerker en leidinggevende. Bij vragen over inzetbaarheid 

biedt de Helpmijverder-desk  informatie, advies en ondersteuning aan medewerkers en 

leidinggevenden.

In de praktijk komt het voor dat een medewerker van zijn leidinggevende hoort dat er geen budget 

meer is om zijn verzoek in het kader van inzetbaarheid te honoreren. De medewerker en 
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leidinggevende kunnen dan gezamenlijk het verzoek van de medewerker voorleggen aan de 

Helpmijverder-desk. Zo nodig kan de medewerker zelf dit verzoek indienen. Het verzoek wordt dan 

getoetst en bij een positief oordeel komt er budget vrij voor dit verzoek. 

In de praktijk komt eveneens voor dat de factor tijd een belemmering is om aan inzetbaarheid te 

werken. Als factor tijd een knelpunt vormt, wordt van leidinggevende en medewerker verwacht dat 

zij op creatieve wijze zoeken naar een oplossing hiervoor. Bij het zoeken van deze oplossing kunnen 

zij zich ook wenden tot de Helpmijverder-desk. Gedurende de looptijd van de CAO spannen ook CAO

partijen zich in om een oplossing voor het tijdsprobleem te vinden. 

c. Zelfregie van de medewerker op zijn inzetbaarheid. Stimuleer je dit gedrag met een individueel 

budget voor inzetbaarheid? Om dit te onderzoeken starten we voor de duur van deze CAO een pilot. 

Een individueel budget, dat bestaat uit alleen geld (€ 750) of alleen tijd (5 dagen) of een combinatie 

van beide, is beschikbaar voor  loopbaangerichte ontwikkeling. De pilot vindt plaats bij verschillende 

onderdelen van Achmea, bijvoorbeeld  een afdeling van een KCC,  administratieve afdeling of een

afdeling waar veel oudere medewerkers werken.

d. Gedurende de looptijd van de CAO experimenteren met hoe je het thema inzetbaarheid meer naar 

de werkvloer brengt. Bijvoorbeeld door inloopspreekuren en loopbaanadviezen voor doelgroepen  te 

organiseren op de werkvloer  Zoals in artikel 6.4 van de cao opgenomen zijn dit ook externe 

loopbaanadviseurs, onder andere van vakorganisaties.

e. Specifieke interventies en programma’s voor ouderen  gericht op zowel bewustwording van het 

belang van inzetbaarheid als op het in beweging komen. Hierbij is een aandachtspunt  niet te 

discrimineren of stigmatiseren.

f.  De werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, bestaande uit vertegenwoordigers van vakorganisaties, 

COR en Achmea, wordt gedurende de looptijd van de CAO voortgezet. De werkgroep heeft  een 

coördinerende rol, op basis waarvan CAO partijen worden geadviseerd. De werkgroep zal de 

campagne Verder, de initiatieven en activiteiten vanuit de divisies en de pilots op het gebied van 

inzetbaarheid monitoren en op basis daarvan CAO partijen adviseren. De werkgroep stimuleert en 

waar mogelijk initieert duurzame inzetbaarheid initiatieven die passen binnen het Achmea brede 

samenhangend duurzame inzetbaarheidsbeleid. De werkgroep wordt regelmatig door de 

Helpmijverder-desk geïnformeerd over de specifieke problematiek rondom de belemmeringen tijd 

en geld om zo nodig tot voorstellen voor aanpassing van beleid en/of regelgeving te komen.

C Flexibiliteit

Partijen erkennen het belang van het vergroten van de interne flexibiliteit. Dit kan door op 

afdelingen, waar het werkaanbod wordt gekenmerkt door onvoorspelbare pieken en dalen, nieuwe 

medewerkers arbeidsovereenkomsten met een flexibele arbeidsduur aan te bieden. Daar waar op 

deze wijze de interne flexibiliteit wordt vergroot, wordt de externe flexibiliteit teruggebracht.

Arbeidsovereenkomsten met een flexibele arbeidsduur (min-max contracten) opnemen in de CAO

In de CAO wordt de mogelijkheid voor een arbeidsovereenkomst met een flexibele arbeidsduur 

opgenomen, de zogenoemde min-max contracten. De bandbreedte van de flexibele arbeidsduur 

bedraagt maximaal 6 uur, waarbij het maximum van de contracturen 36 is. De meeruren zijn de 
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gewerkte uren tussen het gegarandeerde minimum aantal uur per week en het afgesproken 

maximum aantal uur per week.

Voorwaarden toepassen voor het van min-max contracten

Binnen Achmea zijn er bedrijfsonderdelen/afdelingen,  waar het werkaanbod wordt gekenmerkt 

door onvoorspelbare pieken en dalen. Deze bedrijfsonderdelen/afdelingen krijgen de mogelijkheid 

arbeidsovereenkomsten met een flexibele arbeidsduur aan te bieden, de zogenaamde min-max 

contracten.

Indien een bedrijfsonderdeel/afdeling gebruik wil maken van min-max contracten, treedt de directie 

van dit onderdeel in overleg met de ondernemingsraad van het betreffende onderdeel. Alvorens een 

ondernemingsraad overgaat tot instemming op het verzoek van de directie om met min-max 

contracten te werken en op het roosterprotocol, toetsen CAO partijen of het instemmingsverzoek op

de onderdelen arbeidsduur en de zeggenschap van medewerkers over hun werktijden in lijn is met 

de CAO.

D Start arbeidsvoorwaardenwinkel en de doorontwikkeling hiervan

De werkgroep ‘verkenning arbeidsvoorwaardenwinkel’, bestaande uit vertegenwoordigers van 

vakorganisaties, COR en werkgever, heeft advies uitgebracht aan CAO partijen. In de verkenning is op 

diverse wijzen en op verschillende momenten input opgehaald bij de stakeholders COR, kaderleden 

van vakorganisaties, medewerkers, leidinggevenden en HR en is het draagvlak voor de 

arbeidsvoorwaardenwinkel  getoetst. Op basis van deze verkenning adviseert de werkgroep CAO 

partijen te starten met een arbeidsvoorwaardenwinkel. Hierbij zijn uitgangspunten en 

randvoorwaarden zoals budgetneutraal, inzicht in consequenties, eenvoudig, voldoende draagvlak, 

zelfregie krijgen, gebruikersvriendelijk en goede communicatie geformuleerd. CAO partijen nemen 

het advies over. 

Introductie Persoonlijk Keuze Budget

Met ingang van 1 januari 2017 zal aan alle medewerkers een Persoonlijk Keuze Budget worden 

toegekend waarmee zij de mogelijkheid hebben om arbeidsvoorwaardelijke keuzes te maken in een 

zogenoemde Arbeidsvoorwaardenwinkel. Het Persoonlijk Keuze Budget bestaat uit:

1. Vakantietoeslag ( 8%)

2. Eindejaarsuitkering ( 8,33%)

3. De waarde van het bovenwettelijk verlof ( op fulltime basis de waarde van 62 uur )

Arbeidsvoorwaardenwinkel

Vanuit het Persoonlijk Keuze Budget kunnen medewerkers – in ieder geval – de volgende aankopen 

doen/keuzes maken:

1. Aankoop van verlof ( maximaal 98 uur op fulltime basis)

2. Verkoop van verlof ( indien aangekocht verlof niet wordt opgenomen, het wettelijk verlof 

mag niet worden verkocht)

3. Uitbetalen van het budget ( in december wordt het resterende budget automatisch 

uitbetaald, dit is een fiscale eis)

NB: voor de mogelijkheid om voor meer- of minderuren te kiezen, blijft Achmea Select bestaan.
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Implementatiefase

Start van de arbeidsvoorwaardenwinkel vindt plaats aan het begin van een kalenderjaar, gezien de 

duur van de implementatiefase wordt dit 1 januari 2017. In het periodiek overleg tussen Achmea en 

vakorganisaties waarvoor  de vertegenwoordigers van de Medezeggenschap ook worden 

uitgenodigd, wordt de implementatie fase gemonitord (dit overleg fungeert als tripartiete 

stuurgroep). 

Doorontwikkeling

Verruiming van de keuzemogelijkheden vergroot de aantrekkelijkheid van de 

arbeidsvoorwaardenwinkel. CAO partijen geven een werkgroep,  bestaande uit vertegenwoordigers 

van vakorganisaties, COR en Achmea, tegelijkertijd de opdracht de arbeidsvoorwaardenwinkel  door 

te ontwikkelen. Hierbij wordt onder meer meegenomen:

o Fiscale mogelijkheden zoals vakbondscontributie, fiets, reiskosten

o Ontwikkelingen rondom inzetbaarheidsbudget, vitaliteit, mobiliteit en choose your own 

device

o Betrekken van  de stakeholders ( COR, kaderleden van vakorganisaties, medewerkers,  

leidinggevenden en HR) in deze fase

E Pilot belonen

Waarom experimenteren met belonen?

Binnen Achmea wordt in toenemende mate anders gewerkt. Op een aantal plekken binnen de 

organisatie ontstaan nieuwe manieren van werken en organiseren. Zoals projectmatig werken, 

zelfsturende - of zelforganiserende teams, Agile werken. Hierdoor worden medewerkers steeds meer 

op basis van hun kwaliteiten/talenten ingezet op wisselende werkzaamheden, taken en rollen. 

Waarbij zowel de aard als het niveau van de werkzaamheden kunnen wisselen. 

Past bij deze andere manier van werken de huidige wijze van belonen? Met deze onderzoeksvraag 

willen Achmea en de vakorganisaties in de komende jaren aan de slag gaan. Hoe? Door ruimte te 

bieden aan experimenten met beloningsvormen in de vorm van pilots. 

Doel van de pilots belonen

Met de pilots belonen testen we op kleine schaal een aantal veranderingen. Klein beginnen, hiervan 

leren en als het goed gaat gaan we er mee verder. Werkt het niet dan stoppen we.

Kader voor pilots belonen

Op dit moment is er nog geen concrete pilot belonen. De verwachting is dat gedurende de looptijd 

van de CAO zich een concrete situatie kan aandienen. Partijen spreken het volgende kader af:

o De betreffende afdeling(en) neemt/nemen deel op basis van vrijwilligheid

o CAO partijen streven ernaar  een gezamenlijke visie op belonen  te formuleren 

o Vanuit deze visie bepalen partijen met elkaar de onderzoeksvragen voor de pilot belonen

o Per pilot worden de waarborgen afgesproken, waarbij een voorwaarde is dat de betreffende 

afdeling (leidinggevende en  medewerkers) hiermee instemt.

F Werkgelegenheid 

Participatiewet

Achmea maakt werk  van de afspraak uit het Sociaal Akkoord om haar bijdrage te leveren aan de 
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realisatie van 100.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij gaan wij uit 

van 10 extra gerealiseerde banen in 2016. Deze aantallen zijn additioneel en cumulatief op de in 

2015 door Achmea gerealiseerde garantiebanen. Eind 2016 zijn er daardoor 25 banen bezet door 

mensen met een arbeidsbeperking aanvullend op al in dienst zijnde mensen met een 

arbeidsbeperking.

3e WW jaar

Aan de tekst van artikel 3.4 van de CAO (“ Partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO én zodra de 

adviezen hierover van SER en STAR beschikbaar zijn met elkaar in overleg treden om invulling te 

geven aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord april 2013 met betrekking tot opbouw en duur van 

de WW.”), voegen we toe:

“CAO partijen onderschrijven de brief van de Stichting van de Arbeid van 24 november 2015 over 

WW en WGA. Zodra meer duidelijk is over de voorwaarden treden CAO partijen in overleg over de 

private aanvulling WW/WGA met de intentie om te komen tot een CAO afspraak. “

Co creatie

In het komende jaar gaan CAO partijen op de verschillende locaties samen met medewerkers en 

leidinggevenden in gesprek over thema’s zoals: a. tijd en arbeidsvoorwaarden, b. inspraak en 

regelruimte voor medewerkers, c. menselijke maat, d. beoordelen en e. hoe creëer je ruimte voor 

medewerkers die zich willen omscholen. Doel is om vanuit een gedeeld inzicht tot oplossingen te 

komen bij frictie op de werkvloer

G Afschaffen hypotheekrentekorting voor nieuwe gevallen

Met ingang van 1-7-2016 is  nieuwe instroom in de personeelshypotheekregeling niet meer mogelijk. 

Dit betekent dat: 

1) huidige medewerkers tot 1 juli 2016 nog een hypotheek onder personeelsvoorwaarden kunnen 

afsluiten en medewerkers die per 1-7-2016 in dienst treden van Achmea geen gebruik kunnen 

maken van de personeelshypotheekregeling

2) bestaande deelnemers (peildatum 30-6-2016) aan de regeling in de regeling blijven. Met de 

toevoeging dat de huidige leensom als maximale leensom geldt. Na een eventuele aflossing geldt de 

nieuwe leensom als maximale leensom. Verhoging (met toepassing van de hypotheekkorting) is niet 

meer mogelijk. Dit geldt ook voor de medewerkers in artikel 8.1A Overgangsbepaling (Agis) van de 

cao

3) de nadere uitwerking van deze afspraken plaatsvindt in afstemming met de COR. 

H Mobiliteit

Partijen hebben de visie op mobiliteit vastgelegd in de CAO. Gedurende deze CAO  krijgt een 

tripartiete werkgroep ( werkgever, vakorganisaties en medezeggenschap) de opdracht te 

onderzoeken hoe deze visie concreet kan worden omgezet naar cao afspraken. In het onderzoek 

worden in ieder geval betrokken: de mogelijkheden in het kader van het door ontwikkelen van de 

arbeidsvoorwaardenwinkel, op de markt zijnde mobiliteitsconcepten en het doen van pilots.

I Overig

Tuchtrecht in het kader van de Bankierseed (geldt alleen voor medewerkers bij bank)

Daar waar medewerkers onder het individuele tuchtrecht vallen, voorziet Achmea in de juridische 

bijstand van de medewerker tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid.
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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.

Achmea en vakorganisaties gaan samen in gesprek met medewerkers en leidinggevenden, een co 

creatief proces.  In het kader hiervan spreken partijen in 2016 een’ maand van de vakorganisaties’ af. 

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.

Overige technische voorstellen

Pensioenleeftijd
De Belastingdienst heeft aangegeven dat pensioenregelingen fiscaal onzuiver zijn als de 

pensioenleeftijd gelijk is aan de eerste van de maand waarin je 67 jaar wordt. De pensioenleeftijd 

wordt daarom met 1 maand verhoogd naar de eerste van de maand volgend op de maand waarin je 

67 jaar wordt. 

Achmea Interne Diensten N.V. Vakorganisaties:

FNV Finance

CNV Dienstenbond

De Unie
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