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Verbeterd onderhandelingsresultaat Sociaal 

Plan, cao- VGZ en pensioenregeling 

Werken aan werkzekerheid 
De wereld van werk verandert steeds sneller, zowel binnen als buiten VGZ. Over enkele jaren bestaat 

een groot deel van de huidige functies niet meer en zijn deze voor een deel vervangen door andere 

functies. Ook de wijze waarop je werkt verandert snel door ontwikkelingen als agile werken, 

automatisering en robotisering. Hoe zorg jij ervoor dat je vandaag voorbereid bent op de 

veranderingen van morgen? En hiermee werkzekerheid voor jezelf creëert tot aan de steeds 

opschuivende pensioenleeftijd? 

In het onderhandelingsresultaat over sociaal plan en cao hebben VGZ en de vakorganisaties 

langlopende afspraken gemaakt om jou te helpen om met je werkzekerheid en perspectief op de 

arbeidsmarkt aan de slag te gaan of te blijven. 

Dit doen we onder andere door je te helpen bij het krijgen van meer inzicht en bewustwording in je 

eigen vaardigheden, talenten en capaciteiten. Daarnaast is het belangrijk dat je kennis hebt van de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt binnen en buiten VGZ. Deze inzichten helpen je om voor je zelf 

vast te stellen wat jouw arbeidsmarktpositie is en op welke manier je een plan voor de toekomst 

kunt maken. Hiermee vergroten we samen jouw werkzekerheid.  

Verder zijn afspraken gemaakt over onder andere de loonsverhoging, het bieden van een individueel 

opleidingsbudget aan alle medewerkers, de invoering van drie weken betaald partnerverlof bij de 

geboorte van een kind en aanpassingen van de pensioenregeling. 

Sociaal Plan  

Looptijd  
Het nieuwe sociaal plan heeft een looptijd van 3 jaar en geldt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.  

“Arbeidsmarkt klaar” zijn 
De afspraken in het vorige sociaal plan, dat tot 1 januari 2018 van toepassing was, waren vooral 

gericht op het vertrek van een medewerker. Meestal als een medewerker boventallig is. Dat is helaas 

vaak te laat om je tijdig en goed voor te bereiden op het vinden van een andere baan.  Het nieuwe 

sociaal plan richt zich op het investeren in het “arbeidsmarkt klaar” zijn van alle medewerkers van 

VGZ.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjoYun2tPTAhVNZVAKHRexAigQjRwIBw&url=http://www.2contact.com/blog/vakmensen-helpen-cnv-vakmensen&psig=AFQjCNHdCCTnqoIj5EaQOPPbEIB1o0slMg&ust=1493900261964599
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Onder “arbeidsmarkt klaar” verstaan we het volgende: 

1. Je hebt inzicht in de arbeidsmarkt binnen en buiten VGZ. VGZ gaat daarom actief 

arbeidsmarkt informatie verstrekken. We doen dit zowel digitaal als face to face. 

2. Je hebt inzicht in je eigen positie op de arbeidsmarkt door het uitvoeren van een individuele 

loopbaanscan op kosten van VGZ. Deze kun je desgewenst nabespreken met een 

loopbaancoach. 

3. Je maakt een concreet toekomstplan, waarin je hebt uitgewerkt hoe jouw volgende stap op 

de arbeidsmarkt er uit ziet. 

4. Je komt in actie, waarbij hulpmiddelen zoals het nieuwe opleidingsbudget (we leggen dit 

onder `cao´ verder uit) je hierbij kunnen helpen. Hierbij is de doelstelling van VGZ en 

vakorganisaties dat alle medewerkers van de geboden mogelijkheden gebruik gaan maken. 

Het doel is dat je zodanig voorbereid bent, dat je kan meebewegen met de veranderingen die 

komen.  

VGZ ondersteunt je onder andere door het aanbieden van een loopbaanscan en een 

coachingsgesprek. Ook ondersteunen we je waar nodig met deskundigen bij het maken van je 

toekomstplan. Verder is afgesproken dat je de loopbaanscan en het maken van je toekomstplan in 

werktijd mag doen. VGZ stelt maximaal 5 uur in werktijd beschikbaar voor de loopbaanscan en 

maximaal een dag voor het opstellen van het toekomstplan. 

We starten de nieuwe activiteiten gericht op “arbeidsmarkt klaar” zijn vanaf 1 juli 2018. 

Bij de organisatie en inkoop van de nieuwe loopbaaninstrumenten maakt VGZ gebruik van de kennis 

en leerervaringen van vakorganisaties en betrekt hen nauw bij de voorbereiding, aanbesteding en 

besluitvorming. VGZ is eindverantwoordelijk voor de te maken finale keuze. Verder zullen VGZ en 

vakorganisaties tussentijds evalueren om samen waar nodig bijstellingen en verbeteringen door te 

voeren. 

Dreigende boventalligheid 
Belangrijk uitgangspunt in het sociaal plan blijft dat hoe concreter de dreiging van het verlies van 

werk is, hoe meer ondersteuning je krijgt en hoe eerder deze ingezet zal worden. Voorbeelden van 

deze ondersteuning zijn het ErvaringsCertificaat (EVC), voorrang bij het maken van de loopbaanscan 

of het toekomstplan en de voorrang om bredere ervaringen op te doen in de ontwikkelproeftuin. 

Nieuw is dat als je in de fase van dreigende boventalligheid zelf nieuw werk buiten VGZ vindt en 

hierdoor komt een formatieplaats binnen VGZ te vervallen, dat VGZ je een vertrekvergoeding kan 

aanbieden. Als het management besluit deze vertrekregeling in een specifieke situatie aan te bieden, 

bedraagt de vergoeding 50% van de voor jou geldende VGZ-formule (zie verder onder punt 4 bij 

“boventalligheid”). 

Plaatsmakers 
Kies je voor de plaatsmakersregeling, dan heb je recht op 750 Euro als tegemoetkoming voor kosten 

voor juridische bijstand. Nieuw is dat je deze vergoeding desgewenst ook kan besteden aan 

financieel advies. 
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Boventalligheid 
Voor de situaties waarin het ondanks alle inspanningen niet lukt om tijdig ander werk te vinden en je 

toch boventallig wordt,  blijft er een sociaal plan als vangnet beschikbaar. De kern hiervan is: 

1. De begeleiding voor boventalligen richt zich volledig op het actief zoeken en bemiddelen 

naar werk. Hierin streven we zoveel mogelijk maatwerk na, zodat het aanbod goed aansluit 

bij verschillende doelgroepen (leeftijd, functieniveau, arbeidsmarktregio etc). 

2. Bij de selectie van het externe bureau voor het herplaatsingstraject maakt VGZ gebruik van 

de kennis en leerervaringen van vakorganisaties en betrekt hen nauw bij de voorbereiding en 

aanbesteding, alsmede de te houden evaluaties.  

3. De termijn van herplaatsingsbegeleiding wordt vanaf 1 januari 2018 4 maanden. De reden 

om deze herplaatsingstermijn te bepalen op 4 maanden is tweeledig: 

• Veel hulpmiddelen die nu alleen aan boventalligen worden aangeboden, zijn voortaan al 

eerder beschikbaar voor alle medewerkers. Het gevolg is dat je als boventallige hier 

minder aandacht aan hoeft aan te besteden; je bent immers al (voor een groot deel) 

”arbeidsmarkt klaar” (zie hiervoor de eerdere beschrijving hiervan op pagina 2).  

• De mogelijkheden voor interne herplaatsing zijn tot op heden in een aparte fase 

georganiseerd (fase 1 van de herplaatsing) en de zoektocht naar een baan buiten VGZ is 

ondergebracht in fase 2 van het herplaatsingstraject. Dit onderscheid vervalt: er komt 1 

herplaatsingsperiode gericht op het vinden van nieuw werk. 

4. De vergoeding die je ontvangt na afloop van het herplaatsingstraject is gebaseerd op een 

nieuwe “VGZ-formule”. De VGZ formule is voor de hele looptijd van het sociaal plan (2018-

2020) gelijk en gebaseerd op onderstaande staffel.  

o Ben je op de peildatum jonger dan 40 jaar dan is de vergoeding 1,1 x de 

transitievergoeding. 

o Ben je op de peildatum 40 jaar of ouder maar jonger dan 50 jaar, dan is de 

vergoeding 1,6 x de transitievergoeding.  

o Ben je op de peildatum 50 jaar of ouder dan is de vergoeding 1,75 x de 

transitievergoeding. 

5. De VGZ-formule wijkt op de navolgende punten in positieve zin af van de wettelijke 

transitievergoeding: 

o Er geldt een verhogingsfactor van 1,75, 1,6 respectievelijk 1,1. 

o Er is (anders dan in de huidige wetgeving) géén sprake van een maximering van 

de vergoeding op het wettelijk maximum van € 79.000,- of een jaarsalaris (als dit 

hoger is dan € 79.000,-). 

o Er vindt (anders dan in de huidige wetgeving) géén aftrek plaats van door de 

werkgever betaalde kosten voor outplacement, loopbaanbegeleiding etc. 
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o De wet biedt tot 2020 een overgangsregeling voor medewerkers boven de 50 

jaar. Deze houdt in dat voor de berekening van de vergoeding een half 

maandsalaris per half dienstjaar na het bereiken van de leeftijd van 50 geldt. 

Voorwaarde is dat het dienstverband minimaal 10 jaar geduurd heeft. Tussen 

VGZ en vakorganisaties is afgesproken dat deze wettelijke overgangsregeling 

gedurende de hele looptijd van het sociaal plan van toepassing blijft. Dus (anders 

dan in de huidige wetgeving) ook in 2020.  

6. Deze vergoedingen op basis van de VGZ-formule zijn hiermee altijd hoger dan de wettelijke 

transitievergoeding en worden – behalve de al bestaande aftopping tot 100% van het salaris 

tot de voor jou geldende AOW datum - niet gemaximeerd. 

Cao-VGZ  

Looptijd  
De nieuwe cao VGZ heeft een looptijd  van 24 maanden. De cao gaat in op 1 januari 2018 en loopt tot 

1 januari 2020.  

Loon 
VGZ verhoogt de salarissen en salarisschalen gedurende de looptijd van deze cao structureel met in 

totaal 4%. 

• Op 1 maart 2018 ontvang je een loonsverhoging van 2% 

• Op 1 januari 2019 ontvang je een loonsverhoging van 2% 

Deze loonsverhogingen past VGZ ook toe op de uitzendkrachten.   

Persoonlijk opleidingsbudget 
Naast de bestaande studieregeling uit de cao, krijg je in 2018, 2019 en 2020 de beschikking over een 

persoonlijk opleidingsbudget waarmee je aan je eigen inzetbaarheid kunt werken. Dit biedt een extra 

hulpmiddel om vanuit je individuele loopbaanscan en toekomstplan zelf ontwikkelactiviteiten uit te 

voeren. Het opleidingsbudget bedraagt: 

• 500 Euro voor 2018 en 500 Euro voor 2019; beide zijn voor jou beschikbaar op 1 juli 2018 

• 500 Euro voor 2020; Dit bedrag is beschikbaar op 1 januari 2020 

De hoogte van het opleidingsbudget is ongeacht je parttimefactor of functieniveau. Je mag het 

budget jaarlijks opmaken, maar je kunt het ook gedurende maximaal 3 jaar sparen. Voor het inzetten 

van je budget heb je géén toestemming van je leidinggevende nodig. 

Het persoonlijke opleidingsbudget is een extra investering van VGZ in jouw inzetbaarheid en geldt 

aanvullend op de bestaande opleidingsinstrumenten. Het opleidingsbudget wordt door VGZ via een 

HR-systeem aangeboden. Er geldt een vrije bestedingskeuze, waarbij wel als voorwaarde geldt dat 

jouw keuze past binnen de fiscale kaders voor het belastingvrij vergoeden van opleidings- en 

ontwikkelingskosten. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je nog enkele jaren te werken hebt tot je 

pensioen, je het opleidingsbudget kan besteden aan een cursus pensioen in zicht. 
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Dreig je boventallig te worden gedurende de looptijd van deze cao en ben je moeilijk bemiddelbaar 

op de arbeidsmarkt, waarbij de uitkomst van de loonbaanscan een belangrijke indicator is, dan 

ontvang je een aanvullend budget van 1000 Euro. De nadere voorwaarden en procedure worden in 

de cao-teksten verder uitgewerkt. 

VGZ heeft de intentie het individueel opleidingsbudget ook na 2020 te continueren, tenzij uit een 

evaluatie blijkt dat het opleidingsbudget niet het juiste middel is voor VGZ. De eerste evaluatie zal 

uiterlijk op 1 oktober 2019 worden afgerond. Latere evaluaties kunnen op zowel het verzoek van de 

vakorganisaties als op verzoek van de werkgever plaatsvinden. Bij een evaluatie worden de 

vakorganisaties betrokken. 

Betaald partnerverlof van 3 weken 
Het krijgen van een kind is voor ouders een belangrijk moment dat je leven ingrijpend verandert. VGZ 

is van mening dat ook partners tijd en ruimte moeten krijgen om aan deze veranderende 

omstandigheden te wennen. Het partnerverlof wordt met ingang van 1 januari 2018 verruimd naar 3 

weken betaald verlof. Je neemt dit verlof op binnen 3 maanden na de geboorte.  

Aandacht voor werkdruk  
VGZ besteedt blijvend, onder andere via de activiteiten van Gezond Bezig, aandacht aan het 

onderwerp werkdruk. Voorbeelden zijn de trainingen mindfullness & kantooryoga, activiteiten in het 

kader van de week van de werkstress, massagestoelen, het stimuleren van lunchwandelingen en 

ontspanningsactiviteiten (sport en beweging) op de kantoren. Externe erkenning van deze 

activiteiten is onder andere zichtbaar geworden in de toekenning van de Winning Workplace Award 

2017 aan VGZ. Daarnaast blijft het onderwerp “Vitaliteit” een afzonderlijk bespreekonderwerp in het 

R&O-gesprek en is het belangrijk voor de medewerker en de leidinggevende om op dat moment ook 

de werkdruk en het werkplezier te bespreken. 

Duurzaam doorwerken / Ouderenbeleid 
VGZ en vakorganisaties willen graag dat ook oudere medewerkers (60+) de mogelijkheid behouden 

om vitaal en inzetbaar te blijven tot de pensioengerechtigde leeftijd. We noemen dit ‘duurzaam 

doorwerken’. Eerder uitgevoerd onderzoek binnen VGZ laat zien dat dit vooral bereikt wordt via 

maatwerk. Bijvoorbeeld door oudere medewerkers meer tijd en focus te geven om hun werk te doen 

en om nieuwe dingen te leren. VGZ gaat samen met de vakorganisaties in 2018 onderzoeken om hier 

gedurende de looptijd van deze cao meer dan nu het geval is concreet invulling aan te geven. Als de 

nieuwe plannen de cao raken, wordt het formele overleg met vakorganisaties opgestart. 

Werkgroep Roostering Klantcontact 
In het verlengde van het in 2017 gestarte overleg dat vakbonden periodiek hebben met de directie 

van Klantcontact VGZ, wordt dit overleg in 2018 voortgezet, waarbij ook specifiek aandacht besteed 

wordt aan de noodzakelijke verbetering in de roostering bij Klantcontact. Dit op basis van signalen 

van medewerkers en vakorganisaties over dit onderwerp. Ook de noodzaak van overwerk wordt 

hierin meegenomen. 

Studieafspraak functiegebouw 
De transformatie die VGZ via agile werken en bijvoorbeeld Superieur Klant Beleving (SKB) doormaakt, 

heeft invloed op het functie- en rollenhuis. VGZ verandert deels van een 



6 
 

functionele/procesorganisatie naar een project-/netwerkorganisatie. Dit vereist voor een deel van de 

organisatie een andere aanpak voor functies en beloning. VGZ gaat samen met de vakorganisaties 

onderzoek doen naar de invoering van een generiek functiehuis dat past bij deze ontwikkelingen. Als 

de nieuwe plannen de cao raken, wordt het formele overleg met vakorganisaties opgestart. 

Pensioen  

Waarom zijn er pensioenafspraken gemaakt. 
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor jou en je collega’s. VGZ en vakorganisaties 

vinden het belangrijk dat VGZ medewerkers ook voor de komende 4 jaar kunnen rekenen op 

duidelijke pensioenafspraken.  Voor VGZ als werkgever is belangrijk dat de pensioenregeling 

betaalbaar blijft. 

De huidige pensioenregeling blijft grotendeels in stand. Collectiviteit en solidariteit zijn en blijven 

belangrijke elementen in de pensioenregeling van VGZ. De onderwerpen die wel wijzigen zijn: 

Wijziging van de pensioenopbouw door de verschuiving van de pensioen 

richtleeftijd van 67 naar 68 jaar.  
Met ingang van 1 januari 2018 zal de huidige pensioenregeling aangepast worden zodat deze fiscaal 

optimaal zal zijn. Deze aanpassingen hebben te maken met de per 1 januari 2018 ingevoerde 

pensioen richtleeftijd van 68 jaar bij SBZ. Een aantal elementen zullen daarom – als compensatie – 

worden aangepast.  

Op hoofdlijnen zien de elementen in de nieuwe pensioenregeling er als volgt uit: 

Elementen VGZ pensioenregeling vanaf 

1/1/2018 

Voor 31-12-2017 

Ambitie Opbouwpercentage 1,875% 1,875% 

Pensioenleeftijd 68 jaar 67 jaar 

Franchise € 13.344 (fiscaal minimum 2018) € 14.176,00 

Maximum pensioengevend salaris € 105.075 € 103.317,00 

Pensioenopbouw parttimers  Inbouw franchise naar rato 

parttimepercentage op basis van 

38-urige werkweek 

34 uur contract fulltime 

36 uur contract fulltime 

38 uur contract fulltime 

Nabestaandenpensioen 70% van het 1,875% 

ouderdomspensioen op opbouw 

basis 
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De verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar heeft een premiedaling van ca 0,87% van de 

gemaximeerde loonsom tot gevolg. De vrijval van de premie gaat terug in de pensioenregeling van de 

medewerkers door: 

1. voor iedereen een verlaging van de franchise (=salarisdeel waarover geen pensioenopbouw 

plaatsvindt) door te voeren naar het fiscaal minimum.  

en daarnaast 

2. de pensioenopbouw van alle medewerkers te berekenen op basis van de 38 urige werkweek,  

Beide maatregelen leiden tot een hogere pensioengrondslag en hogere pensioenopbouw.  

Aanpassing per 1 januari 2019 
Als voorbereiding op de cao-onderhandelingen is er een VGZ Pensioenmissieteam (PMT) gevormd. 

Het PMT is samengesteld met vertegenwoordigers van VGZ en vakorganisaties en is daarnaast een 

Klankbordgroep (KBG) geïnstalleerd met medewerkers van VGZ.  

Het advies van het PMT  heeft per 1 januari 2019 geleid tot de volgende wijzigingen in de 

pensioenregeling. De looptijd van afspraak  is van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021. 

Maximum premie met ingang van 1 januari 2019  
De benodigde premie om de pensioenrechten in te kopen en de risico’s af te dekken wordt bepaald 

door het pensioenfonds SBZ. In de vaststelling van de premie zit een afhankelijkheid van de 

marktrente. VGZ en de vakorganisaties hebben afgesproken dat VGZ de benodigde actuariële premie 

blijft betalen aan SBZ met een maximum premie van 22,7% van de gemaximeerde loonsom (salaris 

tot EUR 105.075,00 wordt als salarissom meegenomen). Onderdeel van dit premiemaximum zijn de 

medewerkersbijdrage en de bijdrage aan het toeslagfonds. Het gestelde premiemaximum van 22,7% 

gaat in op 1 januari 2019 en loopt tot en met 31 december 2021.  

Om het risico voor de medewerker zo klein mogelijk te houden dat de benodigde premie hoger is 

dan het beschikbare maximum van 22,7% en er mogelijk minder pensioen ingekocht kan worden op 

enig moment dan 1,875% per jaar, is afgesproken het verschil tussen de daadwerkelijke benodigde 

premie en het premiemaximum van 22,7% als ‘pensioenbuffer’ beschikbaar te houden in de periode 

1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Wanneer na 31 december 2021 de pensioenbuffer 

(geheel of gedeeltelijk) niet nodig blijkt te zijn geweest omdat de benodigde premie lager dan of 

gelijk is aan de 22,7%,vloeit het restant terug naar de werkgever VGZ.  

Flexibiliteit in de opbouwfase met ingang van 1 januari 2019 
In de huidige pensioenregeling wordt het totale pensioenbudget aangewend voor: 

• inkomen voor later  

• aanvullend inkomen voor de partner en/of kinderen bij overlijden 

• aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid 

Er is nu geen mogelijkheid om bepaalde elementen uit de pensioenregeling door jou  uit te laten 

ruilen voor een ander bestedingsdoel dan deze drie vormen van pensioen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het gebruiken van een stukje van je premie voor extra aflossingen van je hypotheek of een 

andere bestedingsdoel voor later. 
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Met ingang van 1 januari 2019 zijn we voornemens om een keuzeoptie aan te bieden aan alle 

medewerkers van VGZ. Standaard blijft de pensioenopbouw dan gebaseerd op het huidige niveau. 

Nieuw is dat je er zelf jaarlijks voor kunt kiezen de opbouw van ouderdomspensioen, voor dat jaar, te 

verlagen van 1,875% naar 1,5%. Dit geldt alleen voor de opbouw van ouderdomspensioen; het 

nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijft zoals het was.  

Kies je voor een lagere opbouw van ouderdomspensioen, dan wordt de waarde van het verschil 

tussen de standaard opbouw en de lagere opbouw aan jou uitbetaald.  

Voordat flexibiliteit per 1 januari 2019 in de pensioenregeling wordt geïntroduceerd, is afgesproken 

dat de volgende voorwaarden verder uitgewerkt worden: 

• In de eerste helft van 2018 zal in een plan van aanpak uitgewerkt worden hoe de deelnemers 

gebruik kunnen maken van de flexibele optie en daar op de juiste manier over geïnformeerd 

kunnen worden en hiermee de zorgplicht juist wordt ingevuld. 

• Verder zal er met SBZ gesproken worden over de kosten die voor uitvoering gemaakt moeten 

worden, en op welke wijze er straks integraal gecommuniceerd kan worden door SBZ over de 

pensioenregeling, flexibiliteit en netto pensioenregeling.  

Invoering flexibilisering afhankelijk van zinnige besteding pensioengeld 
VGZ en vakorganisaties hebben in de pensioenafspraak opgenomen dat de flexibilisering alleen 

wordt doorgevoerd  als dit “zinnig is”. Om te bepalen of het zinnig is, kijken we naar de extra kosten 

in relatie tot het verwachte aantal medewerkers dat van deze optie gebruik maakt en het hiermee 

gemoeide deel van de pensioenpremie. Deze gegevens zijn ten tijde van het sluiten van het 

onderhandelingsresultaat nog niet bekend, ook omdat de uitgewerkte pensioenregeling nog niet in 

deze vorm bij andere ondernemingen of sectoren bestaat. Om te bepalen of de investering zinnig is, 

doen VGZ en de vakorganisaties gezamenlijk, samen met SBZ, hier voor 1 juni 2018 onderzoek naar.  

Het pensioenbureau Montae treedt hierbij op als onafhankelijke procesbegeleider. 

Het besluit over het invoeren van de flexibilisering wordt genomen vóór 1 juni 2018. 

Stimuleren lidmaatschap vakorganisaties  
VGZ vindt een brede inspraak en participatie van medewerkers belangrijk. Om die reden zijn 

afspraken gemaakt om het lidmaatschap van een vakorganisatie als volgt te stimuleren: 

• Medewerkers die in 2018 of 2019 lid worden van een vakorganisatie, krijgen de kosten van 

het lidmaatschap voor het eerste jaar volledig vergoed.  

• Medewerkers die in 2018 en/of 2019 reeds lid zijn van een vakorganisatie, ontvangen een 

tegemoetkoming in de kosten van 50 Euro voor 2018 en 50 Euro voor 2019.  

 


