Persbericht

Achmea doet eindbod in cao-overleg
Zeist, 11 december 2014 – Achmea heeft bij de vakorganisaties FNV, De Unie en CNV een
eindbod neergelegd voor een nieuwe cao voor circa 15.000 medewerkers in Nederland.
De verzekeraar biedt deze medewerkers een structurele loonsverhoging van 1% per
1 januari 2015. De cao moet gaan gelden van 1 juni 2014 tot 1 oktober 2015 (oftewel voor
16 maanden).
Naast de genoemde loonsverhoging zijn de belangrijkste punten: aanpassing van de
pensioenregeling per 1 januari 2015 aan de gewijzigde fiscale wet- en regelgeving, alsmede
verruiming van de standaard bedrijfstijden. Dat laatste draagt bij aan onze ambitie een
flexibele, concurrerende organisatie te zijn, die het klantbelang centraal stelt. In het licht van
de organisatieveranderingen die bij Achmea in gang zijn gezet, is er uitgebreide aandacht
voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers.
Achmea betreurt dat er na maanden van overleg geen onderhandelingsresultaat is bereikt.
Het bedrijf benadrukt dat er sprake is van een passend bod, dat in de gegeven financiële
omstandigheden het maximaal haalbare is. De vakorganisaties leggen het eindbod voor aan
hun leden. De stemperiode loopt tot en met 23 december 2014.
Het huidige Sociaal Plan van Achmea loopt nog tot en met 31 december 2016.
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Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van de sterkste verzekeringsmerken van Nederland, waaronder
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 2013 circa 20,2 miljard euro aan premiegelden in
ter dekking van schades, zorgkosten, pensioenen en levensverzekeringen. Naast haar thuismarkt Nederland, is
Achmea ook internationaal actief in zes andere landen. Meer informatie is te vinden op www.achmea.nl

