
 
 

 

 
Eindbod PGGM CAO 1 januari 2012 - 1 september 2013 

 
 

1. Looptijd en salarisstijging 
De CAO kent een looptijd van 20 maanden te weten van 1 januari 2012 tot 1 september 2013. De 
feitelijke salarissen en salarisschalen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 met 1,3% 
verhoogd. Met ingang van 1 januari 2013 zullen de feitelijke salarissen en salarisschalen met 0,7% 
worden verhoogd.  
 

2. Invoeren jaarurensystematiek 
Partijen zijn eind 2011 al met elkaar tot overeenstemming gekomen (met instemming van de leden) 
over de invoering van een jaarurensystematiek per 1 januari 2012.  De kerngedachte achter de 
jaarurensystematiek is dat medewerkers per jaar de afgesproken contractuele arbeidsduur- in overleg 
met de manager- flexibel verdelen. Als gevolg van deze jaarurensystematiek vervallen de vooraf 
toegekende roostervrije uren. Voorgaande afspraak zal worden vastgelegd in de CAO 1-1-2012/1-9-
2013 
 

3. Mobiliteitsbeleid 
Partijen hebben in 2011 in een gezamenlijke werkgroep mobiliteit onder begeleiding van 
Kenniscentrum werk & vervoer en VNM een voorstel voor een nieuw mobiliteitsbeleid ontwikkeld. 
Naar aanleiding van de cao onderhandelingen is het voorstel op onderdelen aangepast. Het 
definitieve beleid is weergegeven in bijlage 1 bij dit eindbod.   
 
De hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid zijn de volgende.  

• De kernwaarde ‘respect voor mens en omgeving’ is leidend voor het mobiliteitsbeleid. Dat 
betekent dat het beleid oog heeft voor duurzaamheid met ruimte voor individuele 
keuzevrijheid.  

• PGGM stuurt in de keuzevrijheid door middel van positieve prikkels.  
• Iedere medewerker ontvangt een zgn. mobiliteitsbudget. Voor medewerkers die recht hebben 

op een lease auto is dit budget gebaseerd op het lease normbedrag behorende bij de functie. 
Voor de overige medewerkers is het budget gebaseerd op de afstand woon-werk conform de 
huidige reiskostentabel.  

• Medewerkers kunnen dit budget naar eigen keuze inzetten voor het woon-werkverkeer. Dat 
betekent reizen met de auto of per fiets maar ook reizen met het openbaar vervoer. Een 
eventueel surplus aan budget komt ten goede aan de medewerker.  

• Indien de medewerker kiest voor het reizen met het openbaar vervoer dan vergoedt PGGM 
zonodig in aanvulling op het mobiliteitsbudget de kosten van het openbaar vervoer (Nb 
treinreizen  2e klasse).   

• Daarnaast zal PGGM gedurende de maanden mei en juni een extra korting van 12,5% 
verstrekken op een via het cafetariaplan aangeschafte fiets volgens de fiscale fietsregeling 
(maximaal fiscale vrije bedrag van aanschaf € 749,- in 2012).  

• Het werken@PGGM is integraal verbonden met  het nieuwe mobiliteitsbeleid. Thuiswerken 
dan wel spitsvrij reizen ondersteunt filevermijding en levert daarmee een bijdrage aan 
duurzaamheid.  

• In de lease regeling zal middels richtlijnen gestuurd worden op het verminderen van Co2 
uitstoot.  

• Het mobiliteitsbeleid treedt 1 juni 2012 in werking en zal van start gaan met een 
mobiliteitsmarkt in de centrale hal van PGGM waar ook de vakbonden zich kunnen 
presenteren.  

 
Partijen zullen bij de eerstvolgende onderhandelingen voor een nieuwe cao expliciet aandacht 
besteden aan de mogelijkheden voor een verdere verduurzaming van het mobiliteitsbeleid.  
 

4. Aanpassen ondergrens percentages salarisstijging Asset Mangement Markt 
 
PGGM ernaar om te differentiëren bij het toepassen van het beloningsbeleid. Door de ondergrens van 
de 



 
 

 

salarisschalen van het beloningsbeleid gebaseerd op de Asset 
Management Markt aan te passen lager te maken evenals de minimale procentuele salarisstijging bij 
de beoordeling en ontstaan er meer mogelijkheden voor differentiatie. Hiermee wordt het mogelijk om 
bij de beoordeling een lagere salarisstijging te geven, medewerkers geleidelijker te laten groeien. 
Voor de aanpassing wordt verwezen naar bijlage 2. 
 

5. Wajongeren 
Partijen zijn overeengekomen dat het in dienst nemen van wajongeren past bij de visie van PGGM. 
PGGM spreekt haar intentie uit om gedurende de looptijd van de cao circa 2 tot 3 wajongeren een 
dienstverband dan wel werkervaringsplek aan te bieden bij PGGM. 
 

6. Mantelzorg 
PGGM heeft in 2011 een onderzoek naar mantelzorgers bij PGGM laten doen. Deze enquête is 
gedaan door twee studenten van de universiteit Maastricht. Naar aanleiding van deze enquête blijkt 
dat er geen behoefte is aan aanvullende maatregelen. Wel hebben partijen afgesproken dat in de cao 
een passage zal worden opgenomen waaruit blijkt dat PGGM mantelzorg positief benadert. 
Daarnaast zal er op het intranet nadere informatie over mantelzorg worden opgenomen. In de 
@pggmer zal er tot slot een terugkoppeling worden gegeven over de resultaten van de enquête en 
zal er een interview worden geplaatst met PGGM-ers die mantelzorgtaken verrichten. 
 

7. Vakantiewetgeving 
Partijen hebben afgesproken dat er bij cao wordt afgeweken van de wettelijke vervaltermijn van het 
wettelijk vakantieverlof. In plaats van 18 maanden zal deze vervaltermijn 24 maanden zijn. Dat 
betekent dat vakantieverlof dat is toegekend in 2012 moet zijn opgenomen voor 1 januari 2014. Nog 
iets meer zeggen over wettelijke regelgeving? Namelijk volledige opbouw bij ziekte.  

 
8. Ingangsdatum einde arbeidsovereenkomst bij bereiken van pensioengerechtigde 

leeftijd 
De datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, zal per 1 januari 2012 de datum zijn van de dag waarop de medewerker 
zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt.  Dus niet langer de eerste van de maand waarin de 
medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De wijziging is ingegeven door  gewijzigde 
wetgeving omtrent de ingangsdatum van de AOW. 
 

9. Wachtgeldregeling 
De wachtgeldregeling zal worden besproken in de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. 
Deze onderhandelingen starten maart 2012. 
 

10. Aanpassingen in cao tekst 
De cao zal worden aangepast naar aanleiding van de gemaakte afspraken; daarnaast zijn er nog 
enkele aanpassingen. Zo wordt artikel 2 lid 4b Hoofdstuk 4 en artikel 3 lid 3 c van Hoofdstuk 4 
aangepast. Deze aanpassing houdt in dat de uitkering van vakantiegeld en eindejaarsuitkering bij het 
uit dienst treden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naar rato van de lengte van 
het dienstverband is. 
Daarnaast zal in de cao een toelichting worden opgenomen bij het beëindigen van het dienstverband 
in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Deze toelichting luidt als volgt: 
“Ruim voordat de medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt gaan werknemer en werkgever 
met elkaar in gesprek om te bezien of het wenselijk is een nieuw arbeidscontract af te sluiten”.   
 

11. Vakbondscontributie 
PGGM zal in 2012 de vakbondscontributie van de huidige leden van de vakbonden vergoeden. De 
leden van de vakbonden kunnen dit bedrag in december 2012 bij PGGM declareren. 
PGGM zal verder voor nieuwe leden van de vakbonden De Unie, CNV Dienstenbond en Abvakabo 
FNV in het jaar 2012 eenmalig het lidmaatschap vergoeden tot maximaal 100 nieuwe leden totaal. 
Het vergoeden van het lidmaatschap gaat samen met een intensief communicatieproject vanuit de 
vakbonden waarbij PGGM zal faciliteren. Bijvoorbeeld gebruik van het intranet, presentaties bij 
PGGM enz. De vakbonden zullen hiervoor een communicatievoorstel aanleveren bij PGGM. 
 



 
 

 

12. Preambule in cao  
Er zal een preambule worden opgenomen in de cao waar de visie van PGGM op het HR beleid zal 
worden verwoord. In deze preambule zal o.a. aandacht worden besteed aan de volwassen 
arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en aan de verhouding tussen interne en externe 
medewerkers. PGGM hanteert als uitgangspunt dat in principe alle werkzaamheden die binnen 
PGGM worden verricht en die een doorlopend karakter dragen, door eigen personeel worden 
uitgevoerd. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden door de werkgever indien er sprake is van 
specialistische werkzaamheden, piekwerkzaamheden en in incidentele gevallen. Er zal alleen gebruik 
worden gemaakt van ingeleende krachten, indien daardoor de positie van het eigen personeel niet in 
gevaar wordt gebracht.  
 

13. Studie naar dialoog om de volwassen arbeidsrelatie te ondersteunen 
Om verder te werken aan de volwassen arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer zullen cao 
partijen in 2012 een studie doen naar instrumenten, workshops en andere mogelijke middelen die de 
volwassen arbeidsrelatie kunnen ondersteunen. Hiervoor zal gekeken worden naar ervaringen van 
anderen, een voorbeeld hiervan is het project “Idealoog” bij de Universitaire Medische Centra. 
 
 


