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Geachte heer Beljaars, beste Onno,  
  
Wij leven in een bijzondere en onzeker tijd, een tijd van enorm oplopende inflatie en, door 
de oorlog, grote economische risico’s. De arbeidsmarkt is in tijden niet zo krap geweest, 
dat maakt dat de vrees voor verlies van arbeid op dit moment niet groot is. Dat maakt de 
onzekerheid over de toekomst niet minder, er is behoefte aan zekerheid en reparatie van 
de inflatie. Er is angst over de toekomstige economische ontwikkeling.   
  
Looptijd:   
Om deze reden stellen wij een korte looptijd voor, de voorkeur gaat uit naar een jaar.   
  
Loonsverhoging:  
Wij willen een tegemoetkoming voor het steeds duurder wordende dagelijks leven. Wel 
rekening houdend met compensatie vanuit de overheid. Wij stellen een structurele 
loonstijging voor die moet leiden tot koopkrachtbehoud. Dit behoud heeft voor 
verschillende inkomens een andere uitkomst, hier willen wij op anticiperen.   
  
Pensioenakkoord:   
Er is onder een aantal medewerkers de behoefte om eerder te stoppen. Een van de 
afspraken uit het pensioenakkoord is de RVU regeling. Deze regeling loopt tot eind 2025, 
de wens vanuit de organisatie is groot om hierover afspraken te maken. Wij willen dit graag 
met u bespreken.   
  
Levensfaseregeling:  
We hebben in eerdere cao’s afspraken gemaakt over het generatiepact. In de organisatie is 
dit nog steeds niet overal bekend maar waar er gebruik wordt gemaakt van de regeling is 
de waardering hiervan groot. De wens is deze regeling te continueren. Ook praten wij graag 
met u verder over vormen om medewerkers vitaal en zinvol de volledige loopbaan tot aan 
pensioen vorm te geven. Te denken is ook aan een vergoeding voor actief leven.   
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Flexibele schil en vast contract:  
Voor CNV is een vast contract de norm. Het is onze wens, waar mogelijk, de flexibele schil 
zo klein mogelijk maken.   
  
Kosten en vergoedingen:  
Zoals al eerder genoemd, zijn alle kosten door de torenhoge inflatie enorm gestegen. Dit 
heeft natuurlijk ook effect op alle vergoedingen die SVB aan haar medewerkers verstrekt. 
Reiskosten en thuiswerkkosten zijn gestegen. Graag bespreken wij een reële compensatie 
voor de vergoedingen. Het spreekt voor zich dat we uitgaan van de maximale fiscale 
ruimte.   
  
Rouwverlof:  
Binnen SVB is verlof rondom overlijden van een naaste niet in de cao geregeld. Het lijkt 
CNV een goede zaak hierover een rouwprotocol op te nemen. Dit protocol betreft een 
leidraad voor zowel de getroffen medewerker als de leidinggevende.   
  
Financieel adviesgesprek:  
Binnen SVB is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een financieel advies. Dit 
gesprek is alleen voor de medewerker die minimaal 60 jaar is. De wens is om dit aan te 
bieden aan alle medewerkers die daar behoefte aan hebben.   
  
We behouden ons het recht voor tijdens de onderhandelingen met aanvullende of andere 
voorstellen te komen.   
  
We hopen op een goed en open overleg in gezamenlijkheid en gaan er alles aan doen om 
de cao tijdig tot een goed einde te brengen.   
  
Met vriendelijke groet,  
  
  
 

 
 
 
Roelof Wemmenhove  
Anselma Zwaagstra      
CNV Connectief.   
 

 


