
Persbericht

Achmea en vakorganisaties bereiken cao-resultaat

Zeist, 17 december 2015 – Achmea en de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV hebben 
een cao-resultaat bereikt voor 15.000 Achmea-medewerkers in Nederland. De nieuwe cao 
kenmerkt zich door flexibiliteit en blijvende aandacht voor inzetbaarheid. De looptijd is
van 1 december 2015 tot 1 december 2016.

Met het grootschalige veranderprogramma ‘Versnellen & Vernieuwen’ (2014-2016) speelt 
Achmea in op de veranderende wensen van klanten, die hun verzekeringen steeds meer 
online willen regelen. In het licht van deze organisatieveranderingen geeft de cao 
permanente aandacht aan inzetbaarheid en vitaliteit. Dit stelt medewerkers in staat regie te 
voeren over hun eigen loopbaan. 

Overige afspraken op hoofdlijnen:

• Achmea biedt haar medewerkers een structurele loonsverhoging van 1,25%. 

• In het kader van de Participatiewet zijn bij Achmea eind volgend jaar 25 structurele 
werkplekken bezet door mensen met een arbeidsbeperking.

• Achmea schaft de korting op personeelshypotheken per 1 juli 2016 af voor nieuwe 
deelnemers. De regeling blijft van kracht voor bestaande deelnemers. 

• Er zijn afspraken gemaakt over de invoering van een persoonlijk keuzebudget voor
arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2017.  

De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden. Als die ermee 
instemmen treedt de cao met terugwerkende kracht per 1 december 2015 in werking.
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Voor nadere informatie:

Marco Simmers,
corporate woordvoerder Achmea
telefoon: (06) 534 387 18 
e-mail: marco.simmers@achmea.nl

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een 
coöperatieve achtergrond, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in 
balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2014 circa 20 miljard euro aan premiegelden in ter dekking van 
schades, zorgkosten, pensioenen en levensverzekeringen. Naast haar thuismarkt Nederland, is Achmea ook 
internationaal actief in vijf andere landen. Meer informatie is te vinden op www.achmea.nl
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