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Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Achmea 1 december 2016 tot 1 december 2017

Achmea en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben op 20 december 2016 een 
onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe Achmea cao.

De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 12 maanden, van 1 december 2016 tot 1 december 2017.

De vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat samen met het onderhandelingsresultaat over het 
Sociaal Plan als één resultaat ter goedkeuring voorleggen aan hun leden.

Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over achtereenvolgend:
A. Loon
B. Inzetbaarheid
C. Pensioen
D. Werkgelegenheid
E. Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
F. Pilots
G. Overige onderwerpen
H. Technische onderwerpen

Hierna is de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat opgenomen.

A. Loon
De op 31 december 2016 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 januari 2017 structureel 
verhoogd met 1 %.

B. Inzetbaarheid
Achmea streeft naar een lerende cultuur, die meer omvat dan alleen het volgen van opleidingen en 
trainingen. Een cultuur van leren, ontwikkelen en innoveren. Duurzaam inzetbaar zijn is bij Achmea ieders 
verantwoordelijkheid. Leidinggevenden stimuleren actief dat hun medewerkers zich ontwikkelen en 
voeren hierover het gesprek met hun medewerkers.  Van medewerkers verwachten cao partijen dat zij 
zelf regie en initiatief nemen in het ontwikkelen van hun talent, vakmanschap, loopbaan en 
arbeidsmarktpositie. Van leidinggevenden verwachten cao partijen dat zij medewerkers de tijd en de 
mogelijkheden geven om zich te ontwikkelen. Achmea hecht veel waarde aan de vitaliteit van 
medewerkers en ondersteunt medewerkers om zelf regie te voeren over hun vitaliteit.  
Het doel van inzetbaarheid is dat medewerkers vitaal zijn en op elk moment in staat zijn om de 
veranderingen in hun werk te volgen. En dat ze in staat zijn om snel  ander werk ( intern of extern) te 
vinden als hun werk eindigt of als hun carrière doelen veranderen. Zodat medewerkers wendbaar zijn in 
een steeds veranderende omgeving. 

Van curatief naar preventief (‘uit het Sociaal Plan, in de cao’ )
Achmea en vakorganisaties vinden het belangrijk dat medewerkers tijdig aan hun inzetbaarheid werken 
en daar niet mee wachten tot zij boventallig zijn. Om dit te stimuleren worden de fase 1 en fase 2
interventies per 1 januari 2018 uit het Sociaal Plan gehaald, een deel van deze interventies komt terug in
de cao. In de bijlage zijn deze interventies opgenomen ( bijlage 1 ). In de cao noemen we deze 
interventies,  die voor alle medewerkers beschikbaar zijn, ‘oriëntatie interventies’. Een beslisboom helpt 
je bij het kiezen van de juiste interventies uit het aanbod.

We onderscheiden de volgende drie situaties:
A. Ik ontwikkel mij voor mijn huidige en veranderende functie
In situatie A gaat het om de functie inhoudelijke en competentiegerichte interventies. De les- of 
contacturen van deze activiteiten/interventies en een eventueel examen of tentamen mogen in werktijd 
worden gevolgd. De kosten van deze activiteiten/interventies worden 100% in geld vergoed en komen ten 
laste van het afdelingsbudget.
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B. ik wil mij ontwikkelen voor een andere functie/stap
Jij wil een volgende stap maken. Het is jouw keus om te groeien naar die volgende stap. Dit kan binnen of 
buiten Achmea zijn. Je kunt aan de slag met de ‘oriëntatie interventies’:
a. De uren van deze activiteiten/interventies (les-/contacturen en examen- en tentamentijd) mogen in 
werktijd worden gevolgd1.
b. De kosten van deze activiteiten/interventies worden 100% in geld vergoed door Achmea.
Voor andere interventies geldt de huidige regeling Leren & ontwikkelen: leidinggevende en medewerker 
maken afspraken over de vergoedingen in tijd en/of geld, waarbij het uitgangspunt is dat ook de 
medewerker bijdraagt aan de investering in zijn loopbaan en arbeidsmarktpositie.

C. Ik weet dat mijn werk komt te vervallen en ik ontwikkel mij tijdig voor een ( andere ) functie binnen of 
buiten Achmea
Je leidinggevende heeft een signaalfunctie met betrekking tot wat de ontwikkelingen binnen Achmea voor 
jou/jouw functie betekenen. Daarnaast blijft het je eigen verantwoordelijkheid om te werken aan je 
inzetbaarheid. Achmea faciliteert je daarbij met de ‘oriëntatie interventies’:
a. De uren van deze activiteiten/interventies (les-/contacturen en examen- en tentamentijd) mogen in 
werktijd worden gevolgd.
b. De kosten van deze activiteiten/interventies worden 100% in geld vergoed door Achmea.
Voor andere interventies geldt de huidige regeling Leren & ontwikkelen: leidinggevende en medewerker 
maken afspraken over de vergoedingen in tijd en/of geld, waarbij het uitgangspunt is dat ook de 
medewerker bijdraagt aan de investering in zijn loopbaan en arbeidsmarktpositie.
c.  Extra ten opzichte van situatie B is dat je in C situatie een budget van maximaal € 2.000 ontvangt. Dit 
bedrag kan je besteden aan loopbaanbegeleiding en/of om inzicht te krijgen in hoe financieel fit je bent.
Je krijgt hierbij de keus uit een aantal aanbieders, waaronder die van de bij deze cao betrokken
vakorganisaties.

Verder coach
We bouwen voort op Verder. We introduceren een Verder coach, die een doorverwijs functie heeft en die 
je helpt bij het maken van je plan.

Verder markten op locatie
Gedurende de looptijd van deze cao houden we Verder markten op locatie, waarbij ook een rol voor 
vakorganisaties is weggelegd.

Arbeidsmarktwaarde scan
In de looptijd van de cao komt een Arbeidsmarktwaarde scan beschikbaar voor alle medewerkers.

C. Pensioen
Partijen zijn een wijziging van de pensioenregeling overeengekomen. Deze afspraak behelst 2 wijzigingen 
in de premiesystematiek:
a. De premie die Achmea in het kader van de collectieve defined contribution-regeling ter beschikking 
stelt voor pensioen wordt vanaf 1 januari 2017 gebaseerd op de door DNB gepubliceerde UFR-rente in 
plaats van de zero-SWAP-curve.
b. Deze CDC-premie inclusief de opslag voor uitvoeringskosten en de opslag van € 4,6 miljoen per jaar 
wordt gemaximeerd op 50% van de pensioengrondslag.
Indien de maximering van de pensioenpremie aan de orde is, wordt bij de aanwending van de premie de 
volgende rangorde gehanteerd:

1. Jaarinkoop voor de actieve deelnemers, bestaande uit:
 a.    Opbouw van de pensioenaanspraken en betaling van de risicopremies voor 

 arbeidsongeschiktheid en overlijden

  
1 In de regeling Leren & Ontwikkelen is opgenomen dat bij e-learning het onderscheid tussen zelfstudie en contacturen diffuus is. Het 

opleidingsinstituut of de Achmea Academy stelt daarom per e-learningsmodule het aantal zelfstudie- en contacturen vast.
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b. Verplichte bijdrage aan het wettelijk vereist eigen vermogen
2. De opslag van € 4,6 miljoen
3. Versterking  van de dekkingsgraad van het pensioenfonds (o.a. ten behoeve van toeslagverlening)

tot maximaal 36,64% verminderd met de verplichte bijdrage aan het wettelijk vereist eigen 
vermogen

4. Kosten

De bestaande looptijd en opzegmogelijkheden van de uitvoeringsovereenkomst blijven ongewijzigd tot en 
met 31 december 2018. 

Voor de berekening van de compensaties die Achmea betaalt voor het gemis aan pensioenopbouw boven 
het fiscale maximum, wordt aangesloten bij de gewijzigde premiesystematiek.

De afspraken zijn onder het voorbehoud dat de accountant op de pensioenafspraken de CDC-kwalificatie 
blijft verstrekken.

D. Werkgelegenheid 
Participatiewet
Achmea maakt werk van de afspraak uit het Sociaal Akkoord om haar bijdrage te leveren aan de realisatie 
van 100.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij gaan wij uit van 10 extra 
gerealiseerde banen in 2017. Deze aantallen zijn additioneel en cumulatief op de in 2015 en 2016 door 
Achmea gerealiseerde garantiebanen. Eind 2017 zijn er daardoor 35 banen bezet door mensen met een 
arbeidsbeperking aanvullend op al in dienst zijnde mensen met een arbeidsbeperking.

E. Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Aanleiding om de onregelmatigheidstoeslag aan te passen is een uitspraak van het Europees Hof in 2013 
met betrekking tot de reikwijdte van het loonbegrip. Daarin wordt bepaald dat de 
Onregelmatigheidstoelslag een looncomponent is en dus onderdeel uitmaakt van het loon. Daarmee 
moet dus ook ORT uitbetaald worden over de wettelijke vakantiedagen. Met terugwerkende kracht zal 
Achmea over 5 jaar ( 2012 tot en met 2016 ) de onregelmatigheidstoeslag over de wettelijke 
vakantiedagen nabetalen aan de medewerkers die hier recht op hebben.

Naar de toekomst toe zal de ORT uitbetaling ook plaatsvinden over de wettelijke vakantie uren. Bij de 
totstandkoming van de huidige ORT percentages was geen rekening gehouden met deze wettelijk 
verplichting. Om onbedoelde loonstijgingen te voorkomen zal de ORT uitbetaling over de wettelijke 
vakantie uren kostenneutraal plaatsvinden. Om dit te realiseren zullen de ORT percentages per 1 januari 
2017 worden aangepast. De percentages zijn kostenneutraal herrekend en afgerond op hele percentages. 
De compensatie ORT over de wettelijke vakantie uren  in een kalender jaar zal uiterlijk 1 maart van het 
jaar daarop volgend plaatsvinden. Deze toeslag heeft betrekking op de opgenomen wettelijk vakantie 
uren in het betreffende kalenderjaar.

Achmea percentage ORT ( waren 30% en 50%):
28 % toeslag: maandag tot en met vrijdag, van 19.00 tot 22.00 uur;
46 % toeslag: zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Eurocross percentage ORT ( waren 30%, 45% en 70%):
63% op maandag van 00.00 tot 06.00 uur;  
42% op dinsdag tot en met vrijdag van 00.00 tot 06.00 uur;
28% op maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 08.00 uur

 en van 18.00 tot 20.00 uur;
42% op maandag tot en met donderdag van 20.00 tot 24.00 uur;
42% op vrijdag van 20.00 tot 23.00 uur 
63% van 23.00 tot 24.00 uur;
63% op zaterdagen en zondagen, alsmede op de in bijlage 2 van de cao genoemde feestdagen.
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F. Pilots
De lopende afspraken over pilots worden voortgezet in de nieuwe cao-periode.

Pilot Mobiliteit
De tripartiete werkgroep Mobiliteit onderzoekt hoe we de visie op mobiliteit vertalen naar concrete cao 
afspraken. We onderzoeken in een pilot gedurende een jaar of een mobiliteitsbudget van € 0,19 per 
kilometer:
a. een bijdrage levert aan flexibiliteit volgens medewerker en leidinggevende
b. een bijdrage levert aan duurzaamheid en vitaliteit
c. medewerkers aanzet  tot minder reisbewegingen en/of ander reisgedrag, in combinatie met 
interventies
d. een acceptabele (her)verdeling van middelen oplevert.

De pilot start in januari 2017 en de uitkomsten hiervan zullen in Q4 2017 bekend zijn. De afspraken die we 
maken naar aanleiding van de uitkomsten van deze pilot nemen we mee in de volgende cao.

Pilot Beoordelen en Belonen
In de huidige cao hebben we afgesproken aan de slag te gaan met de vraag of de huidige manier van 
belonen past bij andere manieren van werken en organiseren. Zoals Agile, projectmatig werken, 
zelfsturende of zelforganiserende teams. Dit doen we door ruimte te bieden aan experimenten in de 
vorm van een pilot met beloningsvormen. Dit vergt veel voorbereiding voor de teams, die veelal eerst aan 
de slag gaan met zelf doelen stellen, elkaar feedback geven en ontvangen en mogelijk elkaar beoordelen. 
De looptijd van de nieuwe cao gebruiken we om ervaringen op te doen. Op basis hiervan gaan cao 
partijen vervolgens met elkaar in gesprek.

Pilot Individueel budget voor inzetbaarheid
We onderzoeken in samenwerking met de Universiteit van Maastricht of we de zelfregie van 
medewerkers kunnen stimuleren met een individueel budget. Het individueel budget is alleen geld 
(€ 750,-), alleen tijd (5 dagen) of een combinatie. Het budget is voor loopbaangerichte ontwikkeling. 
Verschillende afdelingen van Achmea doen mee aan de pilot. De pilot loopt tot 1 april 2017. Daarna 
kunnen we op basis van de uitkomsten van de pilot met elkaar in gesprek gaan. De afspraken die we 
maken naar aanleiding van de uitkomsten van deze pilot nemen we mee in de volgende cao.

G. Overige onderwerpen
Tripartiete werkgroep Inzetbaarheid
De tripartiete werkgroep Inzetbaarheid, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgever, 
vakorganisaties en medezeggenschap, zal voor de komende cao met een advies aan cao partijen komen 
voor wat betreft het tijdsaspect en werken aan inzetbaarheid. De werkgroep betrekt hierbij de 
uitkomsten van de pilot individueel budget voor inzetbaarheid, de ervaringen van de Verder coach, de 
afspraken over tijd voor inzetbaarheid in de cao en in de personeelsregeling Leren & Ontwikkelen.

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 of nationale solidariteit.

H. Technische onderwerpen
Winstuitkering 
Artikel 7.9 van de cao passen we aan zodat de referte periode het kalenderjaar wordt waarover de 
winstdeling wordt toegekend. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Je krijgt in juni de eventuele winstuitkering
Kent de Raad van Bestuur een winstuitkering toe, dan krijg je die als je voldoet aan de volgende 
voorwaarden:
- jouw beoordelingsresultaat over het jaar van de winstuitkering is niet een beoordelingsresultaat 
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“afspraken niet gehaald”;
-je bent  gedurende het jaar waarop de winstuitkering betrekking heeft in dienst bij Achmea Interne 
Diensten N.V.
Je krijgt de winstuitkering naar rato
Je krijgt ook een winstuitkering als je in het jaar waarop de winstuitkering betrekking heeft korter dan 12 
maanden in dienst bent. Je krijgt dan de winstuitkering naar verhouding van het aantal maanden dat je 
dat jaar in dienst bent.

Reiskosten woon-werk verkeer 
In verband met de overgang naar Afas Profit moeten we de methodiek van het bepalen van de 
reiskilometers woon-werk aanpassen. Vanaf 1 januari 2017 geldt daarom dat voor nieuwe situaties en 
voor wijzigingen van woonadres of standplaats de afstand van de heenreis bepalend is.
Opmerking: Bij de overgang van SAP naar Afas Profit gaan de medewerkers met hun huidig aantal 
kilometers over. 

Achmea Interne Diensten N.V.  Vakorganisaties:
 CNV Vakmensen
 De Unie

20 december 2016

Onderhandelingsresultaat nieuw Sociaal Plan Achmea 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020

Achmea en de vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen hebben op 20 december 2016 een 
onderhandelingsresultaat bereikt over het nieuwe Achmea Sociaal Plan.

De vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat samen met het onderhandelingsresultaat over de 
cao als één resultaat ter goedkeuring voorleggen aan hun leden.

Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over achtereenvolgend:
A. Looptijd
B. Achmea beëindigingsvergoedingen overgangsregeling
C. Periode van maximaal vier maanden nog in dienst na moment van boventalligheid
D. Werkingssfeer
E. Plaatsingsproces
F. Remplaçanten regeling
G. Inrichten van een uitzendconstructie na boventalligheid
H. Bovenschaligheid, Reistijdcompensatie en Begeleidingscommissie

Hierna is de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat opgenomen.

Een van de doelen van inzetbaarheid is dat medewerkers op elk moment in staat zijn om de 
veranderingen in hun werk te volgen. Achmea en vakorganisaties stimuleren dat medewerkers werken 
aan hun inzetbaarheid. Medewerkers voeren eigen regie over hun inzetbaarheid en Achmea biedt de 
ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Inzetbaarheid is ieders verantwoordelijkheid! Werken 
aan werk is continue werken aan je ontwikkeling, vakmanschap en arbeidsmarktpositie. Hier begin je niet 
pas mee wanneer je boventallig dreigt te worden, daarom hebben we hiervoor uitgebreide afspraken in 
de cao gemaakt. Deze regelingen zijn voor iedere medewerker beschikbaar. Als het werk voor jou 
wegvalt, heb je het Sociaal Plan als vangnet. We bieden hierin een financiële vergoeding, die jou ruimte 
geeft voor eigen regie en keuzes. Uiteraard bevat het Sociaal Plan ook afspraken omtrent het 
plaatsingsproces en het verplaatsen van werk.

A. Looptijd
De looptijd van het nieuwe Sociaal Plan bedraagt vier jaar, van 1 januari 2017 tot 31 december 2020. Het 
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nieuwe Sociaal Plan bestaat uit twee delen:

Deel 1 geldt voor het jaar 2017, hierin zijn de afspraken uit het huidig Sociaal Plan ( 1 mei 2014 tot en met 
31 december 2016 ) opgenomen met de volgende aanpassingen:

o
o de tekst van hoofdstuk 9 en bijlage 2 en 3 worden geschrapt omdat in het Sociaal Plan 1 mei 2014 

tot en met 31 december 2016 is afgesproken dat de Zilverpool na 31 december 2016 komt te 
vervallen

o in het plaatsingsproces wordt in artikel 3.4 het volgende toegevoegd: ”Voor de ‘oude’ functie 
wordt uitgegaan van de feitelijke en structurele werkzaamheden die behoren bij de functie zoals 
de medewerker die in het algemeen uitvoert. De input hiervoor komt onder meer tot stand door 
het betrekken van een representatieve groep functiehouders bij het opstellen van het ‘oude’ 
functieprofiel voor het functie-vergelijkingsformulier. Het is aan de medezeggenschap of zij de 
totstandkoming hiervan toetst voordat het functievergelijkingsformulier wordt aangeboden aan 
de Toetsingscommissie (zie hierna).”

o toevoegen van een remplaçanten regeling: 
De medewerker die zelf niet boventallig wordt, maar plaats wil maken voor een boventallige    
medewerker kan daarvoor een verzoek indienen bij Achmea. Uitsluitend Achmea bepaalt of het 
verzoek wordt gehonoreerd. Tegen de beslissing op het verzoek is geen bezwaar of beroep 
mogelijk.
Verder gelden de volgende voorwaarden:
a. De betreffende medewerker (remplaçant) maakt plaats voor een boventallige medewerker die 
afkomstig is uit hetzelfde organisatieonderdeel waar de reorganisatie speelt en uit hetzelfde 
leeftijd cohort, zoals geldt bij afspiegeling. De boventallige medewerker (uit hetzelfde leeftijd
cohort) wordt in de vrijgevallen functie geplaatst.
b. Achmea kan bij uitzondering akkoord gaan met een remplaçant van een andere leeftijd cohort. 
Plaats maken door een remplaçant uit een andere leeftijd cohort dan het leeftijd cohort van de 
boventallige medewerker kan alleen plaatsvinden wanneer de beëindigingsvergoeding van de 
remplaçant door de belastingdienst niet beschouwd wordt als een regeling voor vervroegde 
uittreding (RVU) waarop strafheffing van toepassing is. Dit dient vooraf getoetst te worden.
c. De remplaçant ontvangt 100% van de op het moment van uitdiensttreding voor hem geldende 
vergoeding. De vergoeding is ten hoogste gelijk aan de verwachte inkomstenderving tot aan de 
AOW-datum, maar bedraagt nooit meer dan de vergoeding waarop de plaatsingskandidaat die de 
functie van de remplaçant inneemt, recht zou hebben gehad. 
d. Als Achmea het verzoek honoreert, wordt de arbeidsovereenkomst van de remplaçant  
beëindigt met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst.

o studie afspraak om te onderzoeken welke mogelijkheden medewerkers hebben om op een door 
hen gekozen moment te stoppen met werken en de periode tot pensioen te kunnen 
overbruggen. Cao partijen streven ernaar deze studie voor 2018 af te ronden.

Deel 2 geldt voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, hierin zijn Sociaal Plan 
afspraken gemaakt die passen bij de beweging van curatief naar preventief. De afspraken over 
inzetbaarheid in de cao zijn verstevigd. Het moment van boventalligheid is de datum van het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Er is geen standaard plaatsingstermijn van maximaal negen maanden. De
medewerker ontvangt de Achmea Transitievergoeding (zie hieronder ) plus het salaris over vier maanden. 
De medewerker kiest zelf of hij het salaris over vier maanden ineens wil ontvangen dan wel vier maanden 
langer in dienst wil blijven.

De afspraken B tot en met H gelden voor deel 2 van het Sociaal Plan ( 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2020)

B. Achmea beëindigingsvergoeding en overgangsregeling
Met ingang van 1 januari 2018 is bij de beëindiging van het dienstverband in het kader van het Sociaal 
Plan de zogenoemde Achmea beëindigingsvergoeding van toepassing. 
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De Achmea beëindigingsvergoeding wordt berekend volgens de formule D * E* F
D = gewogen diensttijd per datum boventalligheid, waarbij de systematiek van de wettelijke 
transitievergoeding wordt gehanteerd
E = maandsalaris per datum boventalligheid
F = 1,7
De medewerker kan deze vergoeding naar eigen inzicht besteden.

Ad. D
De gewogen diensttijd per datum boventalligheid wordt als volgt berekend:

o voor de eerste 10 dienstjaren geldt 1/6 maand per (volledig) half dienstjaar;
o voor de dienstjaren na de eerste 10 dienstjaren geldt 1/4  maand per (volledig) half dienstjaar;
o Voor de medewerker die per datum einde dienstverband 50 jaar of ouder is én langer dan 10 jaar 

in dienst is, geldt tot 1 januari 2020 de volgende bepaling. Voor de dienstjaren na het bereiken 
van de leeftijd van 50 jaar geldt 1/2 maand per (volledig) half dienstjaar.

Ad. E 
Het bruto maandsalaris per datum boventalligheid, vermeerderd met het maandelijkse keuzebudget (met 
uitzondering van de waarde van het bovenwettelijk verlof). En vermeerderd met vaste en 
overeengekomen salariscomponenten, zoals de cao-Toeslag 2014  en een vaste ploegentoeslag.

Ad. F
De uitkomst van D * E wordt vermenigvuldigd met de factor 1,7. Deze uitkomst bedraagtmaximaal € 
130.9002 of, als het jaarsalaris hoger is dan de wettelijke transitievergoeding van € 77.0003, maximaal 1,7 
maal het jaarsalaris. Hierbij geldt dat de vergoeding nooit meer bedraagt dan het vaste salarisverlies vanaf 
de datum waarop het dienstverband eindigt tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wettelijke opzegtermijn
Bovenop de Achmea beëindigingsvergoeding ontvangt de medewerker het bruto salaris over vier 
maanden. In deze vergoeding zit de wettelijke opzegtermijn. Een medewerker kan er ook voor kiezen om 
nog een periode van vier maanden in dienst te blijven van Achmea. In dat geval ontvangt de medewerker 
deze vier maanden vergoeding niet.

Overgangsregeling
Voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 geldt de volgende overgangsregeling:
a. Per medewerker wordt de individuele beëindigingsvergoeding op 1 januari 2018 vastgesteld conform 
het Sociaal Plan 2017 ( deel 1 ). Hierbij wordt uitgegaan van de leeftijd en het aantal dienstjaren per 1 
januari 2018 en het maandsalaris per datum boventalligheid.
b. Deze vastgestelde beëindigingsvergoeding wordt vanaf januari 2018 tot aan het moment van 
boventalligheid per maand verlaagd met 50% van het maandsalaris per datum boventalligheid tot het 
bedrag bereikt is van 1,7 maal de wettelijke transitievergoeding. 
c. Gaat de medewerker uit dienst wegens boventalligheid, dan ontvangt hij de beëindigingsvergoeding op 
basis van de Achmea beëindigingsvergoeding, waarbij de volgende minimum- en maximum grens geldt:

o Is het vergoedingsbedrag op basis van sub b hoger dan de vergoeding volgens de Achmea 
beëindigingsvergoeding, dan ontvangt de medewerker het vergoedingsbedrag conform sub b. als 
beëindigingsvergoeding.

o Is de vergoeding volgens de Achmea beëindigingsvergoeding hoger dan het vergoedingsbedrag 
op basis van sub a. dan ontvangt de medewerker het vergoedingsbedrag conform sub a. als 
beëindigingsvergoeding.

  
2 Dit bedrag is gelijk aan 1,7 x € 77.000,-
3 Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het wettelijk vastgestelde bedrag en bedraagt per 1-1-2017 € 77.000,-



8

C. Periode van maximaal vier maanden nog in dienst na moment van boventalligheid
Het moment van boventalligheid is de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst. De medewerker 
kan ervoor kiezen gedurende een periode van maximaal vier maanden nog in dienst van Achmea te 
blijven. In deze periode heeft de medewerker een voorrangspositie bij interne vacatures, voor zover zich 
dit verhoudt tot de regelingen op grond van de Wet werk en zekerheid. Als de arbeidsovereenkomst 
eindigt na deze periode van vier maanden, ontvangt de medewerker een vergoeding gebaseerd op de 
Achmea beëindigingsvergoeding (inclusief de overgangsregeling die voor de periode 1-1-2018 tot en met 
31-12-2020 geldt).

D. Werkingssfeer
In deel 2 van het Sociaal Plan ( 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020) geldt voor de werkingssfeer 
dat de datum van boventalligheid bepalend is.

E. Plaatsingsproces
In het plaatsingsproces wordt in artikel 3.4 het volgende toegevoegd: “Voor de ‘oude’ functie wordt 
uitgegaan van de feitelijke en structurele werkzaamheden die behoren bij de functie zoals de medewerker 
die in het algemeen uitvoert. De input hiervoor komt onder meer tot stand door het betrekken van een 
representatieve groep functiehouders bij het opstellen van het ‘oude’ functieprofiel voor het functie-
vergelijkingsformulier. Het is aan de medezeggenschap of zij de totstandkoming hiervan toetst voordat het 
functievergelijkingsformulier wordt aangeboden aan de Toetsingscommissie (zie hierna).”

F. Remplaçanten regeling
De medewerker die zelf niet boventallig wordt, maar plaats wil maken voor een boventallige medewerker 
kan daarvoor een verzoek indienen bij Achmea. Uitsluitend Achmea bepaalt of het verzoek wordt 
gehonoreerd. Tegen de beslissing op het verzoek is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Verder gelden de volgende voorwaarden:
a. De betreffende medewerker (remplaçant) maakt plaats voor een boventallige medewerker die 
afkomstig is uit hetzelfde organisatieonderdeel waar de reorganisatie speelt en uit hetzelfde leeftijd
cohort, zoals geldt bij afspiegeling. De boventallige medewerker (uit hetzelfde leeftijd cohort) wordt in de 
vrijgevallen functie geplaatst.
b. Achmea kan bij uitzondering akkoord gaan met een remplaçant van een andere leeftijd cohort. Plaats 
maken door een remplaçant uit een andere leeftijd cohort dan het leeftijd cohort van de boventallige 
medewerker kan alleen plaatsvinden wanneer de beëindigingsvergoeding van de remplaçant door de 
belastingdienst niet beschouwd wordt als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) waarop 
strafheffing van toepassing is. Dit dient vooraf getoetst te worden.
c. De remplaçant  ontvangt 100% van de op het moment van uitdiensttreding voor hem geldende 
vergoeding. De vergoeding is ten hoogste gelijk aan de verwachte inkomstenderving tot aan de AOW-
datum, maar bedraagt nooit meer dan de vergoeding waarop de plaatsingskandidaat die de functie van 
de remplaçant inneemt, recht zou hebben gehad. 
d. Als Achmea het verzoek honoreert, wordt de arbeidsovereenkomst van de remplaçant  beëindigt met 
wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. 

G. Ontwerpen van een uitzendconstructie na boventalligheid
Achmea en de vakorganisaties onderzoeken samen de mogelijkheden voor het ontwerpen van een 
uitzendconstructie. Dit biedt boventallige medewerkers de mogelijkheid om bij uitzendonderneming X in
dienst te treden voor een contract voor bepaalde tijd. In dit onderzoek betrekken we de volgende punten:

o welke partij is geschikt voor deze uitzendconstructie
o aan welke toelatingscriteria moet een medewerker voldoen om in dienst te treden bij 

onderneming X 
o wat is de maximale duur van het dienstverband met onderneming X
o welke arbeidsvoorwaarden gelden tijdens het dienstverband met onderneming X.

Doel van cao partijen is om hiermee voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kloof te 
verkleinen. 
Partijen streven ernaar dit onderzoek voor 1 juli 2017 af te ronden.
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H. Bovenschaligheid, Reistijdcompensatie en Begeleidingscommissie
Bovenschaligheid
a. Bij een passende functie 1 schaal lager dan de oude functie wordt het salaris op het niveau van de 

 oude functie bevroren totdat er weer ruimte ontstaat in de salarisschaal van de passende functie.
b. Bij vrijwillige bovenschaligheid ( dat wil zeggen bij het aanvaarden van een functie meer dan 1 schaal 

 lager dan de oude functie) bouwen we het verschil tussen het ‘oude’ salaris en het maximum van de 
 ‘nieuwe’ salarisschaal af. Dit doen we als volgt: : in 1e jaar betalen we 75% van het verschil, in het 2e 
 jaar 50%, in het 3e jaar 25% en vanaf het 4e jaar zit de medewerker op het niveau van de nieuwe schaal.

Reistijdcompensatie
De medewerker komt voor reistijdcompensatie in aanmerking als de reistijd is toegenomen én de nieuwe 
reistijd meer dan twee uur per dag bedraagt. De dagelijkse werktijd zal gedurende 24 maanden worden 
verminderd met het toegenomen gedeelte van de reistijd boven twee uur per dag waarbij de 
reistijdcompensatie maximaal twee uur per gereisde dag bedraagt.

Begeleidingscommissie
Cao partijen verwachten dat de rol van de Begeleidingscommissie als gevolg van de wijzigingen in het 
Sociaal Plan zal veranderen. Partijen streven ernaar om in 2017 de rol van de Begeleidingscommissie 
opnieuw vast te stellen.

Achmea Interne Diensten N.V.                                                                Vakorganisaties:
 CNV Vakmensen

  De Unie
20 december 2016


