
    
 
Persbericht 
 

Achmea en vakorganisaties bereiken resultaat over nieuwe tweejarige cao 
 
Zeist, 20 december 2019 – Achmea en de vakorganisaties hebben een resultaat bereikt over een 
nieuwe tweejarige cao, die geldt voor circa 12.000 medewerkers. Belangrijk onderwerp hieruit is de 
invoering van een standaard 34-urige werkweek per 1 januari 2021, met behoud van salaris. Achmea 
kent nu nog een standaard 36-urige werkweek.  
 
De nieuwe Achmea cao loopt van 1 december 2019 tot 1 december 2021. Er is een indexatie 
afgesproken van in totaal 6,88% over 2 jaar: 
o de lonen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 1%; 
o de invoering van een 34-urige werkweek per 1 januari 2021 met behoud van salaris staat gelijk aan 

een verhoging van 5,88% van het uurloon. 
 
34-urige werkweek en andere afspraken 
Achmea gaat per 1 januari 2021 over naar een standaard werkweek van 34 uur. Dit draagt bij aan 
maatschappelijke thema’s als vitaal doorwerken bij een stijgende pensioenleeftijd, het beter verdelen 
van werk- en zorgtaken tussen partners en een betere balans tussen werk en privé.   
 
Om medewerkers meer eigen regie te geven vitaal aan het werk te blijven tot aan hun pensioen, komt 
er een verlofspaarregeling. Medewerkers kunnen het gespaarde verlof gebruiken om bijvoorbeeld 
eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken in de aanloop naar hun pensioen. 
 
Er komt een stap-terug-regeling. Medewerkers die ervoor kiezen een minder zware functie te 
aanvaarden of oudere medewerkers die minder uren gaan werken, worden hierbij geholpen doordat 
hun salaris geleidelijk wordt aangepast.  
 
Het huidige Sociaal Plan loopt tot 1 januari 2021. Afgesproken is de looptijd van het Sociaal Plan met 1,5 
jaar te verlengen tot 1 juli 2022.  
 
Eigentijds werkgeverschap 
HR-directeur Elly Ploumen van Achmea is tevreden met de nieuwe cao: “Hiermee geven we verdere 
invulling aan de Agenda voor de toekomst die in de vorige cao is afgesproken. Met het totale pakket 
bieden we een gezonde balans tussen werk- en privétijd – denk ook aan langer doorbetaald 
partnerverlof, meer tijd voor mantelzorg, meer tijd voor ontwikkeling en meer vrije tijd – en het gezond 
doorwerken tot aan het pensioen. Met deze cao behoudt Achmea een eigentijds arbeidsvoorwaarden-
pakket dat past bij onze visie op werkgeverschap: relevant, toonaangevend en vernieuwend.” 
 
Stemming tot en met 7 januari  
De vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen leggen het resultaat ter stemming voor 
aan hun leden. Zij hebben tot en met dinsdag 7 januari de tijd om hun stem uit te brengen. Als de leden 
hebben ingestemd is er sprake van een definitief akkoord en kunnen de afspraken worden ingevoerd.   
 
Bijlage: onderhandelingsakkoord.  
    
 
 

   



Voor nadere informatie: 
 
Marco Simmers        
corporate woordvoerder Achmea    
telefoon 06 – 53 43 87 18 

 
 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 medewerkers). 
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa €20 miljard aan premiegeld in.  
Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomens-
verzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. Vermogensbeheerder Achmea 
Investment Management heeft ruim €142 miljard aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer 
en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, 
Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
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