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Onderhandelingsresultaat nieuwe cao Achmea 2009-2010 
 
Achmea en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en de BBV 
hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Achmea cao. Deze moet 
gaan gelden voor de periode van1 juni 2009 tot 1 juni 2010. De vakorganisaties zullen dit 
resultaat met een neutraal advies voorleggen aan hun leden. Alleen de Landelijke vereniging 
van Artsen in Dienstverband (LAD) kan zich niet met het onderhandelingsresultaat 
verenigen. 
 
Het onderhandelingsresultaat bevat afspraken over achtereenvolgens 
A. Werkzekerheid 
B. Sociale Innovatie 
C. Gezondheid 
D. Loon 
E. Overige onderwerpen.  
. 
Hieronder is de integrale tekst van het onderhandelingsresultaat opgenomen.  
 
 
A. Werkzekerheid 
 
Uitbreiding en actualisering van cao hoofdstuk 6 “Employability” 
Partijen hebben afgesproken om cao hoofdstuk 6 “Employability” te actualiseren en daarin 
expliciet alle bestaande mogelijkheden te benoemen om de employability van medewerkers 
te bevorderen. Bij het actualiseren van het hoofdstuk zal ook worden gekeken naar de 
(aansluiting op de) personeelsregelingen met betrekking tot Compas en Studiefaciliteiten.  
 
Met de volgende afspraken wordt het hoofdstuk uitgebreid en nader geconcretiseerd:  
 

• Bevordering ontwikkeling in het kader van brede inzetbaarheid en 
loopbaanperspectief. In de cao wordt expliciet opgenomen dat partijen willen dat 
medewerkers zich ontwikkelen in het kader van hun brede inzetbaarheid en hun 
loopbaanperspectief en dat zowel leidinggevenden als medewerkers daarin een 
verantwoordelijkheid hebben. Achmea c.q. de leidinggevende zal verzoeken van 
medewerkers om in dat kader studies te volgen honoreren. De initiatieven en 
afspraken op dat vlak worden met behulp van de Compas methodiek vastgelegd.  
In het kader van deze afspraken zullen de teksten van de cao geactualiseerd 
worden en beter toegankelijk worden gemaakt.  

 
• Virtueel Loopbaan- en Ontwikkelingscentrum. Partijen hebben afgesproken dat 

tijdens de looptijd van de nieuwe cao een zogenoemd Virtueel Loopbaan- en 
Ontwikkelingscentrum (VLOC) wordt opgezet. Hiermee worden op een vernieuwende 
manier de bestaande en nog te ontwikkelen ‘instrumenten’ op het vlak van loopbaan, 
ontwikkeling en opleiding via een portal op Achmea.net toegankelijk gemaakt. Doel 
hiervan is: 
o medewerkers en leidinggevenden inzicht te geven in de instrumenten die er in het 

kader van loopbaanontwikkeling zijn; 
o een medewerker op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om 

voor zichzelf zijn mogelijkheden en ambities te onderzoeken en regisseur te 
kunnen zijn van zijn eigen loopbaan; 

o medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van de dialoog 
over en het maken van afspraken over loopbaan en ontwikkeling. 

 
• Studie loopbaanpaden en –faciliteiten. Tijdens de looptijd van de cao wordt een 

studie gestart naar de mogelijkheden om loopbaanpaden en –faciliteiten af te 



Gedownload van www.unie.nl 2

stemmen op levensfasebestendig personeelsbeleid en blijvende inzetbaarheid. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de wenselijkheid van en de mate waarin en 
de wijze waarop vorm wordt gegeven aan demotiebeleid.  
 

Mogelijkheid tot deelname aan EVC procedure 
Achmea biedt medewerkers die een functie vervullen op MBO niveau, maar niet over een 
MBO diploma beschikken, de mogelijkheid deel te nemen aan een zogenoemde Erkenning 
van eerder Verworven Competenties (EVC) procedure (ervaringscertificaat). Daarmee 
kunnen zij alsnog een MBO kwalificatie krijgen. Achmea betaalt de kosten ervan.  
   
Werkervaringsplaatsen voor jonge arbeidsgehandicapten 
Achmea stelt 15 arbeidsplaatsen beschikbaar aan achterstandsgroepen om werkervaring op 
te doen. In deze periode zal het accent liggen op jonge arbeidsgehandicapten. 
 
Stageplaatsen voor jongeren 
Achmea stelt minimaal 50 stageplaatsen beschikbaar voor jongeren die een opleiding volgen 
op MBO, HBO of WO-niveau. 
 
Toevoeging aan de werkingssfeer van het Sociaal Plan Achmea 
Tijdens het cao overleg is afgesproken om de volgende toevoeging te doen aan de 
werkingssfeer van het eerder afgesproken Sociaal Plan Achmea.  
 
“Het Sociaal Plan is ook in individuele situaties op medewerkers van toepassing als zij buiten 
hun schuld boventallig worden.  
Daarnaast kan een individuele medewerker een beroep doen om onder de werkingssfeer 
van het Sociaal Plan gebracht te worden wanneer hij, ondanks inspanningen van zowel 
werkgever als medewerker, niet meer aan zwaardere functie-eisen kan voldoen. Dit verzoek 
wordt gehonoreerd, tenzij blijkt dat dit kennelijk aan de medewerker te wijten is.”  
 
Ofschoon het geen onderwerp betreft dat inhoudelijk in de Achmea cao is of wordt geregeld, 
is tijdens de onderhandelingen over de nieuwe cao ook gesproken over de toepasselijkheid 
van het sociaal plan op de zogenoemde SENS-, AWA- en vergelijkbare trajecten. Achmea 
heeft daarbij de volgende afspraak herhaald c.q. bevestigd:  
 
“Bij de effectuering van SENS- en vergelijkbare trajecten is het Sociaal Plan Achmea in zijn 
volle omvang voor de betrokken medewerkers van kracht. Externe medewerkers zullen 
daarbij als eersten de organisatie verlaten, waarna hun werk waar mogelijk wordt 
overgenomen door medewerkers in vaste dienst, zo nodig met extra omscholing. Voor 
oudere medewerkers worden, mede op basis van de vijf onderkende levensfasen in het 
kader van levensfasebewust diversiteitsbeleid, zo nodig aanvullende creatieve oplossingen 
gezocht in de gezamenlijke dialoog tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende.” 
 
De komende jaren wordt er op diverse plekken in de organisatie het organisatieverandering- 
en efficiency programma SENS ingezet.. Om snel inzicht te kunnen hebben in knelpunten 
voor medewerkers zal Achmea op verzoek van de vakorganisaties met de 
medezeggenschap spreken over de instelling van een ‘monitoringscommissie’ die zich richt 
op het zoveel mogelijk behouden van de medewerker voor de functie of de organisatie. 
 
 
B. Sociale Innovatie 
 
In de achterliggende periode – in het bijzonder tijdens de afgelopen cao-periode – hebben 
partijen, samen met de medezeggenschap, het fundament gelegd voor Sociale Innovatie en 
daarmee voor het toonaangevend werkgeverschap van Achmea. Partijen hechten er aan om 
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juist ook in de huidige economische omstandigheden te blijven investeren in Sociale 
Innovatie. Zo is op basis van de initiatieven die tijdens de afgelopen cao-periode zijn 
genomen, een aantal concrete afspraken gemaakt die in de nieuwe cao worden opgenomen. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het verder ontwikkelen van initiatieven op het vlak 
van Sociale Innovatie. Onder meer hoofdstuk 14 CAO “Innovatieagenda” zal op basis van 
deze afspraken worden geactualiseerd.  
 
Platform Sociale Innovatie 
Afgesproken is om een Platform Sociale Innovatie in te stellen als opvolger van de huidige 
Stuurgroep LDB. Daarin hebben Achmea, vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van 
de medezeggenschap zitting. Het platform geeft sturing aan lopende en nieuwe initiatieven 
op het gebied van Sociale Innovatie.   
 
Vijf nieuwe studieafspraken op gebied van Sociale Innovatie 
In het kader van de nieuwe cao zijn de volgende studies afgesproken die onder regie van het 
platform zullen worden uitgevoerd: 
 
• Een pilot individueel roosteren. Doel hiervan is te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 

om de zeggenschap van medewerkers over hun eigen werktijden te vergroten. De 
opdrachtformulering voor deze pilot alsmede het tijdpad zal in afstemming tussen cao 
partijen en het platform worden vastgesteld;  

• Een onderzoek naar de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor een meeromvattend 
mobiliteitsplan. Zaken als vervoersregelingen, reistijden, telewerkregelingen/-faciliteiten 
en overige (fiscale) faciliteiten zullen hierbij in hun onderlinge samenhang worden 
bekeken. Doel van dit mobiliteitsplan is te komen tot een optimalisering van de mobiliteit 
en een vergroting van de inzetbaarheid op een ecologisch duurzame wijze en het 
wegnemen van belemmeringen. Tijdens de looptijd van de cao wordt hiervoor het 
vooronderzoek verricht, een nadere opdrachtformulering gemaakt en een concreet plan 
van aanpak ontwikkeld;  

• Studie naar de modernisering van de (opzet van de) cao met als doel de cao eigentijdser 
en toegankelijker te maken; 

• Studie om de mogelijkheden en wenselijkheid te onderzoeken hoe op een vernieuwende 
manier vorm kan worden gegeven aan keuzemogelijkheden in het 
arbeidsvoorwaardenpakket als opvolger van het huidige Achmea Select;  Tijdens de 
looptijd van de cao wordt hiervoor het vooronderzoek verricht en een concreet plan van 
aanpak ontwikkeld 

• Studie naar verankering in de cao van de mogelijkheid van doorwerken na 65 jaar, met 
als doel dit mogelijk te maken in de volgende cao.  

 
 
 
Preambule gezamenlijke visie werkgeverschap 
In de cao wordt een preambule opgenomen met de gemeenschappelijke visie op het 
werkgeverschap van Achmea.  
 
Mantelzorgverlof 
In de nieuwe Achmea cao wordt mantelzorg expliciet geregeld. Dit is voor het eerst in 
Nederland.  
De huidige verlofregelingen calamiteiten-, kort- en langdurend zorgverlof worden toegankelijk 
gemaakt voor een grotere groep dan alleen de naaste gezinsleden. Medewerkers die 
mantelzorg verlenen aan verdere familieleden of vrienden kunnen ook gebruik maken van 
eerder genoemde verlofregelingen.  
 
 
C. Gezondheid 
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Health check  
Medewerkers krijgen de mogelijkheid om eens per drie jaar een health check te laten 
uitvoeren met de mogelijkheid om voor rekening van de werkgever 1 gerichte interventie te 
laten doen. Hierbij zal ook in het bijzonder aandacht worden besteed aan de risico’s van 
werkdruk.  
Als uit de health check naar voren komt dat er sprake is van een gezondheidsrisico dan kan 
in overleg met de werkgever worden besloten om meer interventies te vergoeden als dat 
bijdraagt aan het voorkomen van verzuim. 
 
 
D. Loon 
 
Salarisaanpassingen  
De op 30 september 2009 geldende salarissen en salarisschaalbedragen worden op 1 
oktober 2009 verhoogd met 1%.  
 
Ingroeiregeling eigen bijdrage pensioenpremie: uitstel laatste twee stappen 
De laatste twee stappen van de ingroeiregeling eigen bijdrage in de pensioenpremie (art. 
9.5.7.2 cao) worden met één jaar uitgesteld; per 1 oktober 2010 en 1 december 2010 in 
plaats van per 1 oktober 2009 en1 december 2009. De ingroeistaffel in art. 9.5.7.2 komt er 
daarmee als volgt uit te zien: 
 

Per datum Percentage eigen bijdrage 
1-7-2009 5,54

1-10-2010 5,84
1-12-2010 6,00

  
 
E. Overige afspraken 
 
Looptijd 
De looptijd van de cao bedraagt 12 maanden, van 1 juni 2009 tot en met 31 mei 2010.  
 
Inzichtelijker maken mogelijkheden deeltijdpensioen/tijdelijk minder werken  
De cao kent al diverse regelingen die het mogelijk maken om (tijdelijk) korter te werken. 
Deze regelingen worden echter niet altijd als zodanig herkend. Partijen hebben afgesproken 
om de bestaande mogelijkheden om gebruik te maken van deeltijdpensioen of tijdelijk minder 
werken, daarom beter inzichtelijk te maken. Medewerkers krijgen daarmee beter zicht op de 
mogelijkheden die Achmea kent om (tijdelijk) minder te werken zodat zij in iedere levensfase 
weloverwogen keuzes kunnen maken om het werken optimaal te laten aansluiten op 
(veranderingen in) het privéleven. Ook de (nieuwe) regeling voor mantelzorgverlof zal hierbij 
worden betrokken.   
 
Pensioen keuzemogelijkheden ‘slapers’ 
Gekeken wordt naar de mogelijkheid om gewezen deelnemers aan de Achmea 
pensioenregeling de keuze te bieden om: 
• de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen (geheel of gedeeltelijk) te vervroegen; 
• gebruik te maken van de zgn. hoog-laag regeling. 

 
Diversiteitsdag 
In de vorige cao is een afspraak opgenomen over de zogenoemde Diversiteitsdag. In de 
praktijk bestaat over de (toekenning van de) Diversiteitsdag nog wel eens onduidelijkheid. De 
tekst in de cao zal op dezelfde wijze geformuleerd worden als de tekst die hierover op 
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Achmea.net staat zodat de afspraak over de Diversiteitsdag voortaan duidelijk kan worden 
begrepen.  
 
Professioneel Statuut 
Afgesproken is om de toepasselijkheid van het Professioneel Statuut binnen het 
dienstenbedrijf van de Divisie Sociale Zekerheid als volgt te formuleren: “Binnen het 
dienstenbedrijf van de Divisie Sociale Zekerheid is het Professioneel Statuut zoals 
overeengekomen tussen de BOA en de NVAB van toepassing”.  
 
Internationale solidariteit  
Achmea stelt een bedrag van € 15.000 ter beschikking aan een project van de 
vakorganisaties in het kader van internationale solidariteit. 
 
Werkgeversbijdrage vakorganisaties 
Achmea levert als werkgever een bijdrage aan het werk van de vakorganisaties ter hoogte 
van een bedrag van € 7,50 per medewerker. Hierop wordt de bijdrage die Achmea al via het 
Verbond van Verzekeraars aan het werk van de vakorganisaties levert, in mindering 
gebracht. 
 
Technische aanpassingen 
Voorts hebben partijen afspraken gemaakt over een aantal aanpassingen in de redactie van 
de huidige cao tekst, waarmee de tekst beter aansluit op de oorspronkelijke afspraak. Het 
betreft de volgende punten: 
• artikel 8.1 : hierin wordt verduidelijkt dat het gaat om het contractuele jaarsalaris; 
• artikel 9.2.b eerste volzin: verduidelijking van de aanvullingsregeling op de IVA-uitkering; 
• artikel 9.2.b lid 6: in de tekst wordt verduidelijkt dat als het 

arbeidsongeschiktheidspercentage of de feitelijke verdiencapaciteit wijzigt, de aanvulling 
eveneens wijzigt; 

• artikel 9.3 lid 5: beter vastgelegd wordt de eerder gemaakte afspraak dat medewerkers 
die geboren zijn voor 1 januari 1950 en die voor 1 januari 2006 in dienst waren van 
Achmea oud, gedurende de periode dat zij met prepensioen zijn recht hebben op de 
vergoeding van de werkgeversbijdrage zorgverzekering van artikel 9.3 lid 2 alsmede op 
vergoeding van de inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering. 
Op de datum van prepensionering wordt de vergoeding over de resterende periode tot 
leeftijd 65 jaar als een bedrag ineens uitbetaald; 

• artikel 10.1 lid 5: verduidelijkt wordt dat er recht op reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer bestaat als het totaal van de heen- en terugreis meer dan 20 kilometer 
bedraagt; 

• artikel 10.5 lid 2 en 3: verduidelijkt wordt dat het hier genoemde verlof, betaald verlof 
betreft; 

• bijlage 10 artikel 8.5: het rekenvoorbeeld uitruil partnerpensioen – levenslang 
ouderdomspensioen is niet correct. Dit wordt gecorrigeerd. 

 
 
7 september 2009 
 
Achmea Personeel B.V.  
 
De Vakorganisaties: 
FNV Bondgenoten 
De Unie 
CNV Dienstenbond 
BBV 


