
 
 
Onderhandelaarsakkoord PGGM CAO 2009  
 
 
PGGM en vakbonden De Unie, ABVAKABO FNV en CNV Dienstenbond  zijn onderstaand 
onderhandelaarsakkoord overeengekomen. 
 
De afspraken op hoofdlijnen : 
 

• Een CAO met een looptijd van 12 maanden, te weten 1 januari 2009 tot 1 januari 
2010. 

• Met ingang van 1 januari 2009 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 
3.0 %. 

• De verdere invoering en uitbreiding van variabele beloning voor diverse 
functiefamilies conform het besluit van de raad van bestuur d.d.14 oktober 2008 zal 
met ingang van 1 januari 2010 plaatsvinden. Schriftelijke afspraken met werknemers 
ten aanzien van variabele beloning in 2009 zullen worden gerespecteerd en uitgevoerd 
conform die afspraken. 

• PGGM zal vanaf 2009 levensfasebewust Personeelsbeleid invoeren als overkoepelend 
beleid om te komen tot meer maatwerk ten aanzien van optimalisering van individuele 
inzetbaarheid. Bestaande instrumenten zullen daarbinnen meer met elkaar afgestemd 
worden. Het huidige employability budget wordt ingezet ten behoeve van het 
levensfase bewust personeelsbeleid. De optimalisatie van de inzetbaarheid zal ook 
vorm worden gegeven door het telewerkbeleid ,de mogelijkheden om de individuele 
arbeidstijden af te stemmen op de balans werk en privé. Onderdeel van dit beleid is het 
zgn Persoonlijk Budget Inzetbaarheidsuren (P budget). Uitwerking van het 
levensfasebewust personeelsbeleid vindt plaats in een werkgroep onder leiding van 
HR met vertegenwoordigers namens de vakbonden, OR, Jong PGGM en Grijs geeft 
kleur. 

• In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid worden in de volgende concrete 
acties ondernomen:  
Roostertechniek: 
Er zal een pilot zelfroostertechniek worden gestart. Randvoorwaarden hierbij zijn dat 
de pilot zal worden uitgevoerd op 1 of meerdere afdelingen indien daar voldoende 
belangstelling voor is (vrijwilligheid) en dat de kosten die gepaard zijn met deze pilot 
in verhouding staan tot het doel van de pilot.  Nagestreefde invoeringsdatum voor start 
van de pilot is 1 mei 2009, zodat voor het einde van het 2009 evaluatie kan 
plaatsvinden. De werkgroep levensfasebewust personeelsbeleid zal de pilot 
voorbereiden en begeleiden. 
Telewerkregeling:  
Uiterlijk 1 juli 2009 zal geïnventariseerd zijn welke functies en medewerkers in 
aanmerking komen voor telewerken, een en ander conform de eerder vastgestelde 
uitgangspunten en passend binnen het levensfase bewust personeelsbeleid en modern 
werken. 
Mobiliteitsmanager: 
Binnen de afdeling HR zal een functionaris worden aangewezen die, als 
aandachtsgebied , de interne mobiliteits vraag en aanbod coördineert en afstemt. Doel 
is het verbeteren van interne inzetbaarheid en vergroten mobiliteit. 



• Met ingang van 1 januari 2010 wordt het P budget ingevoerd. Het P budget bedraagt 
70 uren per kalenderjaar. De werknemer kan het P budget aanwenden voor vrije tijd of 
ten behoeve van zijn eigen inzetbaarheid door de waarde van de uren te besteden voor 
opleidingen die door PGGM voor 50% of niet worden vergoed. De waarde van een P 
budget uur is conform de waarde van een uur in het cafetariasysteem van de CAO.  

• Voor werknemers van 58 jaar en ouder wordt met ingang van 1 januari 2010 het senior 
P budget ingevoerd. Dit budget ziet er als volgt uit. Met ingang van het kalenderjaar 
dat de werknemer  58 wordt, ontvangt hij jaarlijks 80 uren senior P-budget. Met 
ingang van het kalenderjaar dat hij 61 wordt, ontvangt hij jaarlijks 160 uren senior  P-
budget. Dit senior budget komt bovenop het genoemde algemene P budget. 

• Als gevolg van de invoering van het P budget vervallen met ingang van 1 januari 2010 
de volgende collectieve regelingen : buitengewoon verlof ( behalve de regelingen 
omtrent overlijden ), leeftijdsdagen, vijf bovenwettelijke vakantiedagen, 
seniorendagen en met ingang van 1 januari 2010 de vwo-regeling. De werknemer blijft 
het recht op 2 dagen betaald kraamverlof conform BW behouden.  

• Goede vrijdag vervalt als collectieve vrije dag. Deze dag wordt ondergebracht in het P 
budget. Vijf mei is nog maar eens per 5 jaar een collectieve (extra) vrije dag, voor het 
eerst in 2010. Wegens het vervallen van de collectieve dag in de andere jaren wordt 
0,8 dag opgenomen in het P-budget. 

• De werknemer stemt jaarlijks in het POP gesprek met zijn leidinggevende af welke 
bestemming hij wenst te geven aan het P budget voor dat jaar. De door de werknemer 
aangegeven bestemming van het P budget zal worden uitgevoerd, tenzij de werkgever 
hier zwaarwichtige bezwaren tegen heeft. In dat geval wordt in overleg tussen 
werknemer en werkgever gezocht naar een passende oplossing. Deze afspraken 
worden schriftelijk vastgelegd. De werknemer die ervoor kiest om zijn P budget 
(gedeeltelijk) in vrije tijd aan te wenden, kan het verlof opnemen op het tijdstip 
waarop hij dat wenst, tenzij de afdelingsbezetting dit niet toelaat. In dat geval zal in 
overleg met de leidinggevende naar een oplossing worden gezocht, waarbij het 
uitgangspunt is dat het verlof op een later tijdstip in dat jaar zal worden opgenomen.  

• Het P budget zal eind 2011 worden geëvalueerd. 
• De VWO regeling conform de CAO PGGM 2008, wordt gedurende het jaar 2009 

gehandhaafd. Dit betekent dat de werknemer die in 2009 55 jaar wordt, nog gebruik 
kan maken van de regeling. De regeling zal met ingang van 1 januari 2010 vervallen. 
De rechten van degene die op dat moment gebruik maakt van de VWO regeling 
worden gerespecteerd, inclusief de daarmee verbonden seniorenverlofregeling.  

• Met de OR zal een convenant worden opgesteld voor de medewerkers die in 2009 53 
dan wel 54 jaar zijn en niet meer deel kunnen nemen aan de VWO-regeling. In het 
convenant zullen kaders worden meegegeven voor het maken van maatwerkafspraken 
met degenen uit deze groep medewerkers die extra aandacht en ondersteuning nodig 
hebben om inzetbaar te blijven en waar het senior P-budget onvoldoende voor is. Elke 
maatwerkafspraak is afhankelijk van behoefte en noodzaak van de individuele 
werknemer. De behoefte aan maatwerkafspraken wordt vastgesteld in overleg tussen 
de medewerker en de leidinggevende. De OR zal worden belast met het toezicht op 
naleving van het convenant. 

• De wachtgeldregeling is niet van toepassing voor werknemers die met ingang van 1 
januari 2009 in dienst treden. 

• Partijen betrokken bij de CAO , onderzoeken op welke wijze de huidige knelpunten 
ten aanzien van werktijden/ roostervrije tijd / arbeidscontracten opgelost kunnen 
worden. Dit onderzoek dient uiterlijk 1 mei 2009 afgerond te zijn. De uitkomsten 
zullen in 2010 worden geïmplementeerd. In relatie tot de uitkomsten van de studie 



wordt door partijen ook overlegd of het wenselijk is een mogelijkheid tot kopen van 
extra verlof op te nemen in de eerstvolgende CAO. 

• Partijen verrichten een studie waarin wordt bekeken in welke omvang het kortdurend 
verzuim beïnvloedbaar is en welke verzuiminstrumenten hiervoor kunnen worden 
aangewend. De studie dient uiterlijk najaar 2009 afgerond te zijn, de voorstellen zullen 
in 2010 worden geïmplementeerd. 

• In verband met belastingtechnische problemen geldt vanaf 1 januari 2009 dat het recht 
op de rentetegemoetkoming vervalt indien het dienstverband eindigt vanwege 
pensionering dan wel arbeidsongeschiktheid. Over het kalenderjaar waarin het 
dienstverband als gevolg van de bovengenoemde situatie eindigt wordt de 
rentetegemoetkoming naar rato uitgekeerd. Als overgangsmaatregel geldt voor  de 
groep gepensioneerden en WAO'ers die in 2009 of 2010 een renteherziening van hun 
hypotheekregeling bij PGGM hebben, dat de huidige kortingsafspraak contant wordt 
gemaakt. De gepensioneerden die in 2009 een renteherziening hebben, krijgen 2x de 
contante waarde van de korting op jaarbasis in een bedrag uitgekeerd eind 2009. De 
gepensioneerden die in 2010 een renteherziening hebben krijgen 1x de contante 
waarde van de korting op jaarbasis bruto uitgekeerd. Voor de groep die over 2 jaar 62 
is en dan met pensioen kan gaan, is dezelfde methodiek gehanteerd. Ze krijgen bij een 
renteherziening in 2009 of 2010 respectievelijk 2x of 1x de contante waarde van de 
korting op jaarbasis bruto uitgekeerd. De desbetreffende (ex-)werknemers worden 
persoonlijk geïnformeerd over deze vergoeding. 

• De vrije spaarregeling en spaarloonregeling van PGGM worden gecontinueerd. Voor 
2010 wordt (opnieuw) bekeken of verdere voortzetting wenselijk is. Daarbij worden 
o.a. de rentetarieven op de vrije markten in ogenschouw genomen en de 
mogelijkheden die de vrije spaarregeling van PGGM Advies dan biedt. Indien het 
systeem waarop de spaarregelingen thans “draaien” in 2009 ophoudt met functioneren, 
zullen partijen dan met elkaar in overleg treden om te bezien wat te doen met de dan 
ontstane situatie. 

 
 
Partijen zullen dit akkoord positief voorleggen aan de respectievelijke achterbannen. 
 
 
PGGM       ABVAKABO FNV 
 
 
De Unie      CNV Dienstenbond 
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