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Onderhandelingsresultaat
CAO, Sociaal Plan en Sociaal Kader Sourcing NN

1 januari 2016 t/m 31 december 2018

De werkgevers NN Insurance Personeel B.V. en NN Investment Partners Personeel B.V. (verder te noemen NN) en de
vakorganisaties FNV FInance, CNV Vakmensen en De Unie - hierna te noemen: partijen - hebben een onderhandelingsre¬
sultaat bereikt over de cao, het sociaal plan en het sociaal kader sourcing.

Voor de cao zijn afspraken gemaakt In lijn met de koers die In 2011 Is Ingezet: een cao die, naast concrete afspraken,
kaders geeft van waaruit jij en je manager In dialoog tot goede afspraken kunnen komen en die zo Inhoud geeft aan
volwaardige arbeidsverhoudingen. Zowel vakorganisaties als NN zien het blijvend belang van het werken aan je toe¬
komst en met plezier werken. Daarnaast wil NN een aantrekkelijke partij zijn voor huidige en toekomstige collega's. In
deze cao hebben we daarom stevigere afspraken gemaakt rondom ontwikkeling.

Investeren In ontwikkeling en vernieuwen blijft noodzakelijk omdat zowel NN als de markt continu verandert. Wensen
en eisen van klanten wijzigen en de concurrentie neemt toe. Goed opgeleide medewerkers maken zowel zichzelf als NN
sterker en slagvaardiger en als ontwikkelingsgericht bedrijf Is NN aantrekkelijk voor talent op de arbeidsmarkt.

Met de nieuwe cao Investeren we In jouw ontwikkeling om je zo beter uit te rusten voor de continue verandering waar jij
als medewerker mee te maken hebt. Daarom zijn afspraken over ontwikkeling uit het sociaal plan naar de cao gehaald.
Het nieuwe sociaal plan kent alleen nog afspraken voor de fase van reorganisatie, boventalllgheld en vrijwillig vertrek.

Ook belonen Is een belangrijke component van dit onderhandelingsresultaat. Naast de huidige beloning zijn er nog vele
andere vormen van waarderen die passen bij een volwaardige arbeidsrelatie en niet altijd zo herkend of ervaren worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van ontwikkelkansen, regelvrijheld, attenties, aandacht en complimenten.

Naast Investeren In ontwikkeling Is het vergroten van de wendbaarheid van NN en haar medewerkers van belang. Met
het oog hierop hebben partijen In het cao-traject drie thema's centraal gesteld: Uit eigen beweging. Wendbaar NN en
Waarderen. Vla deze thema's Is gewerkt aan dit akkoord.

De gemaakte afspraken hebben een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018.

In deze cao-periode wordt de focus gelegd op: In beweging komen, In beweging zijn en In beweging blijven. Of het nu
gaat om je ontwikkeling In je huidige functie, of een andere functie binnen of bulten NN, het Is van groot belang dat je In
jezelf blijft Investeren. Ontwikkeling hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het gesprek tussen jou en je mana¬
ger. Daarom Introduceren partijen het loopbaanplan, breiden de ontwikkelmogelijkheden verder uit en verplaatsen
Instrumenten van het sociaal plan naar de cao. Deze mogelijkheden worden gedurende de looptijd van deze cao be¬
schikbaar gesteld. Je wordt hierover periodiek geïnformeerd.

Loopbaanplan
Iedere medewerker maakt een persoonlijk loopbaanplan. Dit plan Is onderdeel van de pcb-cyclus en is het uitgangspunt
bij je ontwikkeling. Jij bent zelf schrijver, regisseur en eigenaar.
Jouw loopbaanplan focust op wat jij nodig hebt om:
• te blijven voldoen aan de vereisten van je huidige functie, en
• voorbereid te zijn op een andere functie binnen NN en/of een functie bulten NN.

Voor het maken van je loopbaanplan kun je hulp vragen; bijvoorbeeld van je eigen manager, een mentor, een collega of
een specialist. Daarnaast worden ondersteunende trainingen/workshops voor medewerkers en managers ontwikkeld.

Thema Uit eigen beweging
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Uit Eigen Bewegingsdag in 2017
In 2017 kun je een extra dag besteden om te werken aan je loopbaanplan of om een activiteit te ondernemen in het
kader van dit plan.

Ontwikkelafspraken
Ontwikkeiafspraken in de pcb-cycius teilen voor de helft mee in je beoordeling, in specifieke gevallen kan hier in geza¬
menlijk overleg van worden afgeweken. NIM faciiiteert trainingen/workshops om jou en je manager voor te bereiden op
het voeren van een goed ontwikkeigesprek.

Faciliteiten voor ontwikkeling
Ontwikkeling kost niet alleen geld, maar vaak ook tijd. Voor toekenning van ontwikkeifaciiiteiten geldt ais uitgangspunt
'ja' of 'ja, tenzij'.

e . Uitgangspunt is dat opleidingen die nodig zijn voor de uitoefening van je functie of voor een nieuwe functie (binnen
of buiten NN) worden vergoed.

9 Voor de tijdsinvestering geldt ais uitgangspunt: helft eigen tijd, helft tijd van NN. Opleidingen die nodig zijn voor je
huidige functie kun je volledig in werktijd doen.

9 In afdelingen waar volgens een rooster wordt gewerkt, is de tijd vrijmaken voor opleidingen lastig. Partijen zijn het
erover eens dat tijd geen belemmering mag zijn om een opleiding te volgen. Het vraagt van jou dat je vroegtijdig je
opieidingswens en de gevolgen voor het rooster met je manager bespreekt.

Inspiratiesessies
Partijen organiseren inspiratiesessies op thema's die in deze cao-periode centraal staan. Doei van deze sessies is om
informatie te verschaffen, medewerkers te betrekken en de dialoog met medewerkers over deze thema's te vergroten.

Toegankelijkheid instrumenten en informatie
NN zal de middelen die betrekking hebben op het thema 'Uit Eigen Beweging' gemakkelijk toegankelijk maken en de
medewerkers hierover uitgebreid informeren.

Persoonlijke kracht en arbeidsmarktwaardebepaling
Om daadwerkelijk te kunnen bewegen, is zelfinzicht nodig, inzicht in elementen ais 'Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
Wat zijn mijn talenten? Wil ik deze verbreden of liever verdiepen?' inzicht in je persoonlijke kracht en de waarde die je
op de arbeidsmarkt hebt, vergroot je mogelijkheid om meer concrete focus en inhoud te geven aan jouw beweging. Om
dit te ondersteunen, introduceert NN gedurende de looptijd van de cao-instrumenten, waarmee je je eigen arbeids-
marktwaarde en persoonlijke kracht van dat moment kunt vaststellen en versterken. Met arbeidsmarktwaarde bedoelen
we hoe eenvoudig of lastig het is om met je specifieke kennis, ervaring en persoonlijke situatie op de arbeidsmarkt een
passende baan te vinden.

Partijen constateren dat feedback geven en open staan voor feedback om te groeien bij NN nog verder ontwikkeld kan
worden. Feedback is van groot belang voor zelfinzicht en kan gevraagd worden aan je leidinggevende, maar net zozeer
aan bijvoorbeeld klanten en directe collega's. Om feedback geven en vragen te stimuleren, is een 360° feedback instru¬
ment beschikbaar waarmee je zelf feedback kunt vragen.

Externe arbeidsmarkt
Ais informatie voor het opstellen van je loopbaanplan zal NN rapportages beschikbaar stellen met de trends in de ar¬
beidsmarkt. Deze rapportages vergroten het inzicht in opkomende en groeiende, maar ook in krimpende sectoren en
beroepen.

Andere ervaring opdoen
Het opdoen van nieuwe ervaringen vergroot het inzicht in wat je wilt en wat je kunt. interne roulatie, stages, detacherin¬
gen, projecten, het bezoeken van een extern bedrijf en nevenactiviteiten zijn vormen van het opdoen van andere erva¬
ring. Partijen zijn het erover eens dat de inzet van deze mogelijkheden moet worden vergroot. Belemmeringen om ande¬
re ervaringen op te doen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Voor het toekennen van verzoeken geldt het
uitgangspunt 'ja' of 'ja, tenzij'.

Feedback
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Interne arbeidsmarktplaats
NN zal een Interne arbeidsmarktplaats inrichten, waarbij het aanbod van projecten of andere (tijdelijke) werkzaamheden
binnen NN samenkomt met de wens, belangstelling en mogelijkheden van medewerkers. Afspraken over de duur en
terugkeer in de eigen functie worden in overleg tussen de medewerker en de betrokken managers gemaakt.

Geleidelijk vertrek bij NN
Met medewerkers die voor zichzelf willen beginnen en die het per direct beëindigen van het (gehele) dienstverband met
NN ais een te grote stap ervaren, kan een maatwerkafspraak worden gemaakt. NN stelt hiervoor in redelijkheid facilitei¬
ten in tijd of geld beschikbaar.

Werkdrukbeleving
De belasting op het werk, ai dan niet in combinatie met de overige (privé) taken en zorgen, kan leiden tot een gevoel van
stress en als onevenwichtig worden ervaren, inzicht in wat jou stress geeft en welke mogelijkheden je hebt om die druk
te verminderen, kan je heipen om hierover met je manager in gesprek te gaan en hierover afspraken te maken. Om dit
inzicht te krijgen zal NN een persoonlijke werkdrukmeting aanbieden. De resultaten van deze meting zijn persoonlijk en
alleen voor jou bestemd. Uit de geanonimiseerde resultaten kunnen wei trends onderkend worden die tot verbeteringen
bij NN kunnen leiden.

Mantelzorg
Het aantal manteizorgers in Nederland is substantieel en groeiend. Ook bij NN werken medewerkers met mantelzorgta¬
ken. Deze manteizorgtaken worden niet altijd ais zodanig herkend door de manteizorger en/of de manager. Partijen
hebben afgesproken dat NN informatie zal bieden over het herkennen van mantelzorg, het omgaan met deze taken in
relatie tot het werk en managers zal stimuleren om de manteizorgtaken te bespreken. NN zal ervoor zorgen dat mana¬
gers en medewerkers informatie kunnen krijgen en verwezen kunnen worden naar in mantelzorg gespecialiseerde orga¬
nisaties.

Participatie van mensen met een arbeidsbeperking
Partijen onderkennen het belang om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden. NN zal
zich daarom inspannen om arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken bij NN zelf en/of
bij leveranciers en partners waarmee NN een duurzame zakelijke relatie onderhoudt. Gedurende de looptijd van deze
cao zuilen partijen de invulling van deze afspraak volgen en periodiek bespreken.

Afspraken in de pcb-cyclus
Het werk bij NN is niet altijd in een kalenderjaar te vangen. Soms doe je een project van een paar maanden, of word je
voor een periode gedetacheerd. Wellicht volg je een opleiding die een aantal jaren duurt. Je kunt in de pcb-cyclus ook
resultaat- en ontwikkeiafspraken maken die korter of langer zijn dan de reguliere 1-jarige pcb-cyclus. Door in eik pcb-
gesprek bij de voortgang te stil staan, kun je sneller anticiperen op ontwikkelingen.

Performance Management in ontwikkeling
Het is voor NN belangrijk om veranderingen sneller te realiseren en performance management hierop aan te sluiten, in
2016 doet een beperkte groep medewerkers, van wie een deel onder de werkingssfeer van de cao valt, ervaring op met
een andere manier van performance management. Met meer korte checks op voortgang, terug- en vooruitkijken met
een focus op luisteren en coachen. Ook wordt onderzocht of de koppeling tussen de beoordeling en beloning anders
kan. Dat betekent dat deze groep tijdens de piiot niet conform de cao-voorwaarden wordt beoordeeld en beloond maar
conform de specifieke piiotvoorwaarden. De veranderingen in performance management moeten de dialoog, ontwikke¬
ling en sneller aanpassen van afspraken aan gewijzigde omstandigheden stimuleren. De afspraken over performance
management in de cao veranderen nu nog niet, maar mogelijk wei na het afronden van de piiot. Naar aanleiding van de
evaluatie van de piiot zuilen partijen tijdens deze cao-periode bezien of en hoe dit performance management systeem
breder voor medewerkers kan worden ingezet. Ook zal worden bezien of de piiot kan worden uitgebreid.

Een "Wendbaar NN" is noodzakelijk om soepel en slagvaardig op markt- en maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen
en zo een gezonde en eigentijdse organisatie en werkgever te blijven. Vraagstukken over anders organiseren, reorgani¬
seren en inzet externe medewerkers komen bij dit thema aan de orde.

Thema Wendbaar NN
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Externe medewerkers
NN vergroot haar flexibiliteit en verlaagt haar kosten door externen in te zetten bij wisseiende capaciteitsbehoefte in
functies waar iemand reiatief eenvoudig op in te werken is. Daarnaast zijn er speciaiistische werkzaamheden die NN niet
(meer) zeif wii uitvoeren en die door externen worden vervuid. Deze fiexibiiiteit is en biijft nodig om de juiste kwaiiteit
en kwantiteit te kunnen bieden. In dat kader hebben partijen de voigende afspraken gemaakt:

• Om te komen tot een toekomstbestendig beieid voor de inhuur van externe medewerkers, zuiien partijen gedurende
de cao-periode hierover in overleg gaan met de Centrale Ondernemingsraad.

• Externe medewerkers zijn beiangrijk voor de bedrijfsvoering van NN. Zij worden daar waar mogeiijk net zoais interne
medewerkers bij de organisatie betrokken.

® Met uitzendkrachten die ianger dan een jaar bij NN werken worden na een jaar de resuitaten, ontwikkeiing en de
persooniijke situatie besproken. NN zorgt ervoor dat jaariijks een ontwikkeibudget van € 350 aan deze medewerkers
beschikbaar wordt gesteid.

• NN zai vanuit haar werkgeversverantwoordeiijkheid in beginsei de iangdurige inzet van externen beperken en geen
gebruik maken van payroli-achtige constructies.

NN Way of Werking (voorheen Het Nieuwe Werken)
De interne fiexibiiiteit van medewerkers mag in de ogen van NN toenemen zonder dat dit wordt vastgeiegd in afspraken,
in een voiwaardige arbeidsreiatie en met de mogeiijkheden die de 'NN Way of Working' biedt, NN voidoende mogeiijk-
heden voor jou om je inzet aan te passen aan de organisatievraag en je privé wensen door hierover met je manager
afspraken te maken.

Jaarurensystematlek
Door invoering van jaarurensystematiek, met name op afdeiingen waar in roosters wordt gewerkt, kan interne capaciteit
beter worden afgestemd op de vraag, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de medewerkers. Partijen
hebben afgesproken dat NN in deze cao-periode mogeiijk met deze systematiek zai starten.

Het nieuwe organiseren
Gedurende de looptijd van deze cao zuiien partijen in overleg met belanghebbenden een studie starten naar de wijze
waarop NN (organisatorische) veranderingsprocessen zodanig flexibel en dynamisch kan inrichten dat medewerkers deze
herkennen en aan de verandering een actieve bijdrage leveren.

Sociaal Plan 2013-2015
De inhoud van het Sociaal Plan 2013-2015 zai worden overgenomen in het sociaal plan, dat geldt van 1 januari 2016 tot
en met 31 maart 2017. Dit sociaal plan is van toepassing op de reorganisaties uit de tot en met 31 maart 2017 ingedien¬
de adviesaanvragen, die voor die datum tot boventaliigheid leiden.

Sociaal kader reorganisatie (1 april 2017 - 31 december 2018)
Het sociaal kader reorganisatie is van toepassing op medewerkers die vanaf 1 april 2017 boventallig worden. De hierna
beschreven punten 1 t/m 8 zuiien hierin worden opgenomen.

1. Vrijwillig vertrek
Wii je op grond van je ioopbaandraaiboek een (ioopbaan)stap buiten NN zetten en vervalt met jouw vertrek de forma¬
tieplaats c.q. ontstaat er geen vacature, dan kan je vanaf 1 april 2017 in aanmerking komen voor een ioopbaanvergoe-
ding. Per bedrijfsonderdeel beoordeelt een nader te vormen commissie jouw verzoek en het advies van je manager. De
commissie bepaalt of de vergoeding wordt toegekend, met inachtneming van fiscale regelgeving.
De ioopbaanvergoeding bedraagt 75% van de NN-vergoeding of - indien van toepassing - 75% van de op dat moment
geldende overgangsregeling, indien er sprake is van aftopping bij de NN-vergoeding of bij de geldende overgangsregeling
(zie punt 5), dan bedraagt de ioopbaanvergoeding 75% van de afgetopte vergoeding (zie punt 6).

2. Vertrek ais gevolg van boventaliigheid
Word je ais gevolg van een reorganisatie op of na 1 april 2017 boventallig, dan kom je vanaf het moment van bovental¬
iigheid in aanmerking voor een aantal maanden begeleiding voor je voigende (ioopbaan)stap, voor de NN-vergoeding of
- indien van toepassing - voor de beëindigingsvergoeding op basis van de dan geldende overgangsregeling (zie punt 5).
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3. Begeleidingsperiode

Het aantal maanden datje in aanmerking komt voor begeleiding is afhankelijk van je leeftijd op het moment van ingang
van boventaiiigheid:
• Tot 40 jaar: 4 maanden
• Tot 50 jaar: 5 maanden
• Vanaf 50 jaar: 6 maanden
Ga je uit dienst voor het verstrijken van de begeieidingsperiode, dan worden de resterende maanden aan je uitgekeerd.
Bij een positief advies van jouw begeleidingsteam en op jouw verzoek kan de begeieidingsperiode na het verstrijken
daarvan met maximaal 3 maanden worden verlengd. Je kunt er dan voor kiezen in dienst te blijven waarbij de extra
maanden in mindering worden gebracht op de NN-vergoeding.

4. NN-vergoeding
Voor de vaststelling van de vergoeding bij beëindiging van je dienstverband ais gevolg van boventaiiigheid wordt uitge¬
gaan van een algemene rekenformuie A x B x C.

A; De dienstjaarfactor
De berekening van de duur van het dienstverband is gelijk aan de opbouw van de wettelijke transitievergoeding en
wordt vastgesteld per datum einde dienstverband. De berekening is ais volgt:

O voor de eerste 10 jaar van het dienstverband geldt i/e maand per gewerkt halfjaar;
• voor de jaren dienstverband na 10 jaar geldt Va maand per gewerkt halfjaar.
Ben je 50 jaar of ouder en langer dan 10 jaar in dienst van NN en/of diens rechtsvoorgangers (waarbij jouw dienstjaren
van rechtswege zijn meegekomen), dan geldt in verband met de wettelijke overgangsregeling een afwijkende opbouw.
Vanaf je 50ste jaar geldt dan een 54 maand per halfjaar dienstverband.
Voor de berekening van A wordt je diensttijd afgerond op halve jaren. Hierbij geldt dat een periode van drie maanden of
meer meetelt ais een halfjaar.

B; De grondslag
De grondslag wordt vastgesteld per datum einde dienstverband en bestaat uit:

• je laatstverdiende maandsalaris;
• vermeerderd met:

het percentage PKB (23,54%), en
de on target ViC behorend bij je functieschaai;

• en - indien van toepassing - je laatstverdiende persoonlijke toeslag met afbouw, vermeerderd met het percentage
PKB.

C: De vermenigvuldigingsfactor
De vermenigvuldigingsfactor is vastgesteld op 1,85.

Maximering
De NN-vergoeding zal niet meer bedragen dan € 325.000.

5. Overgangsregeling
Voor medewerkers wordt de individuele beëindigingsvergoeding op 1 april 2017 vastgesteld op basis van het sociaal plan
dat geldt van 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017. Deze vastgestelde beëindigingsvergoeding wordt vanaf april 2017
tot aan het moment van boventaiiigheid per maand verlaagd met 50% van de maandelijkse grondslag (B). Bij uitdienst-
treding wegens boventaiiigheid zal de NN-vergoeding worden uitgekeerd, of - ais deze hoger is - de beëindigingsver¬
goeding op basis van de overgangsregeling. De vergoeding is gebaseerd op basis van de gemiddelde arbeidsduur die op
dat moment voor de medewerker geldt.

De aftopping is ongewijzigd. Dat betekent dat de beëindigingsvergoeding wordt afgetopt zodat deze nooit meer zal be¬
dragen dan het inkomensverlies vanaf het moment van uitdiensttreding tot aan de AOW-ieeftijd van de betrokken me¬
dewerker, dan wei tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst met NN eerder van rechtswege zou eindigen. De
beëindigingsvergoeding omvat tevens een bruto-bedrag ter hoogte van 15% van het maandinkomen voor elke voile
maand tussen de AOW-ieeftijd en 67 jaar.

6. Aftopping
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7. Bedrijfsverplaatsing: reistijd
Bij het verplaatsen van het werk binnen NN In Nederland, waarbij de functie ongewijzigd blijft, volg je je functie. Indien
de reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per openbaar vervoer, te bepalen met een door NN aan te wijzen rou¬
teplanner), langer dan anderhalf uur duurt (binnen een door NN aan te geven tijdsspanne), ben je niet verplicht de func¬
tie te volgen, tenzij je In de functie al een langere reistijd had en die niet Is toegenomen door de verplaatsing. Indien je
ervoor kiest de functie niet te volgen omdat bovengenoemde reistijd wordt overschreden, word je boventallig op de
datum waarop de functie wordt verplaatst. Bij wijziging van de routeplanner zullen de vakorganisaties worden geconsul¬
teerd.

8. Eenmalige reistoeslag
Als je een functie gaat vervullen In een andere standplaats heb je, naast de regeling woon-werk vervoer, aanspraak op
een bruto-relstoeslag Indien de reisafstand met meer dan 20 kilometer toeneemt. Het bedrag van deze toeslag wordt
vastgesteld op basis van het aantal extra kilometers enkele reis dat In de nieuwe situatie meer wordt gereisd en In één
keer uitgekeerd. Het extra aantal kilometers wordt bepaald met behulp van een routeplanner die wordt gebruikt In het
personeelssysteem. Maak je gebruik van de Leaseautoregeling NN Insurance/NNIP dan ben je uitgesloten van deze rege¬
ling. De eenmalige reistoeslag wordt berekend over je aantal werkdagen per week.

Extra reisafstand enkeie reis Eenmaiige reiskostentoeslag

20 tot 30 km €2.000

30 tot 40 km €3.000

40 tot 50 km €4.000

50 km of meer €5.000

Sociaal Kader Sourcing (SKS)

insourcing
Het huidige SKS geldt zowel voor situaties waarin NN personeel aan een andere partij overdraagt (outsourcing) als In
situaties waarin NN personeel van een andere partij overneemt (Insourcing). In de praktijk blijkt dat veel van de bepa¬
lingen In het SKS bij Insourcing niet van toepassing zijn. Daarom hebben partijen het volgende afgesproken:
Wanneer NN ondernemingsactiviteiten en het daarbij behorende personeel van een andere partij overneemt, zal NN
zich Inspannen om de over te nemen medewerkers gelijkte behandelen aan Interne medewerkers van NN.

Afkoop verzekeringsproducten
Partijen komen overeen het recht op afkoop van korting op verzekeringsproducten stop te zetten, aangezien de verzeke¬
ringsonderdelen (NN Leven en NN Schade & Inkomen) de korting continueren voor medewerkers die als gevolg van
outsourcing uit dienst gaan. De korting wordt voortgezet conform de voor medewerkers van NN geldende afspraken.

Korting op hypotheken
Partijen hebben afgesproken dat de medewerkers die als gevolg van outsourcing uit dienst gaan de keuze hebben tus¬
sen:

• Afkoop van de rentekorting uit hoofde van personeelscondltles op hypotheken bij NN/ING Bank bij overgang naar de
overnemende partij. De afkoop vindt In eenmaal plaats over drie jaar, op basis van de rentecompensatie In de laatste
maand voor de overgang naar de ontvangende partij.
Of

• Declaratie van de eventuele boete voor aanpassing van de rente, op het moment na het tekenen van het contract
met de overnemende partij en voor de datum van definitieve overgang, onder de volgende voorwaarden:

de hypotheek wordt voortgezet bij dezelfde hypotheeknemer;
de vergoeding van de boete wordt berekend over de resterende looptijd van de rentevaste periode.

Alle hypotheekvormen bij NN/ING Bank komen In aanmerking voor vergoeding van de boete voor renteaanpassing.

Arbitrage
Het Individueel terugkeerrecht komt te vervallen. In plaats van dit recht hebben partijen het volgende afgesproken.
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Indien de ondernemingsraad in het kader van een adviesaanvraag ex art. 25 WOR, dat betrekking heeft op de outsour-
cing of verkoop, zwaarwegende en/of materiële bezwaren heeft tegen de identiteit van de vendor of koper, dan heeft de
ondernemingsraad het recht om de keuze voor deze vendor of koper in een spoedprocedure voor te leggen. Hiervoor zal
een arbitragereglement worden opgesteld dat de volgende elementen bevat;

1 arbiter (in beginsel een oud-lid van de Ondernemingskamer)
• Spoedarbitrage

• Vraagsteiiing is of de werkgever in redelijkheid zal kunnen besluiten om de activiteiten uit te besteden of te verkopen
aan de uitgekozen vendor of kopende partij en of de werkgever in het (voorgenomen) besluit de belangen van de re¬
levante stakeholders voldoende heeft afgewogen.
Er dient binnen 30 kalenderdagen vonnis te worden gewezen.
Er is geen hoger beroep mogelijk
Partijen zullen zich voegen naar het oordeel van de arbiter
De kosten van de procedure zijn voor rekening van NN

Vaste beloning

NN verhoogt de salarissen en salarisschalen op 1 juli 2016 met 0,75%, op 1 april 2017 met 1,25% en op 1 december 2018
met 1,5%. Daarnaast ontvangt iedere medewerker in juni 2016 een eenmalige bruto-uitkering van € 1.000 en in decem¬
ber 2017 een eenmalige bruto-uitkering van € 250. Deze bedragen gelden bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur of
meer per week. Als je minder dan de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur werkt, ontvang je deze bedragen naar rato van
je gemiddelde arbeidsduur.

Pensioen

Partijen hebben met elkaar afgesproken dat de Pensioenovereenkomst 2015-2018, die door partijen op 17 december
2014 is ondertekend, deel uitmaakt van de nieuwe cao. In lijn met de afspraak in deze pensioenovereenkomst is de pre¬
mie aangepast als gevolg van de invoering van de nieuwe Ultimate Forward Rate (UFR) door De Nederlandsche Bank
(DNB) per 15 juli 2015.

Verhuiskostenregeling

Partijen zijn overeengekomen de Verplaatsingsregeling uit het sociaal plan (verhuizing als gevolg van bedrljfsverplaat-
sing) en de Verhuisregeling (op initiatief van de medewerker) samen te voegen tot één regeling, waarin geen onder¬
scheid meer wordt gemaakt naar de aanleiding voor de verhuizing. De nieuwe regeling zal gebaseerd zijn op de fiscale
criteria voor een zakelijke verhuizing waarbij de hoogte van de uitkering gelijk is aan het fiscaal toegestane maximale
bedrag.

Meerwerk

Voor meerwerk geldt het principe datje in eerste instantie in overleg met je manager de oplossing zoekt in het op een
ander moment opnemen van vervangende vrije tijd. Als dit niet mogelijk is, kunnen de meerwerkuren worden gedecla¬
reerd volgens de bestaande regeling. Vanaf 1 januari 2017 kun je bij declaratie geen keuze meer maken om je meerwerk
in verlofuren te verkrijgen (tijd voor tijd), deze zullen standaard worden uitbetaald.

Gratificatie einde dienstverband bij pensionering
Partijen zijn overeengekomen dat de gratificatie einde dienstverband bij pensionering op 1 januari 2017 zal worden
gestopt. Wel vindt NN het belangrijk om stil te staan bij je afscheid als je met pensioen gaat en dit op gepaste wijze met
je te vieren.

Garantieregeling Uitkering Ineens NN-Pensioen
Een beperkte groep medewerkers heeft onder voorwaarden nog recht op deze regeling. Partijen kunnen na onderzoek
en nadere besluitvorming overgaan tot beëindiging van deze regeling. Onderdelen van het aan besluitvorming vooraf¬
gaand proces zijn het overleg met de Centrale Ondernemingsraad en raadpleging van de medewerkers voor wie deze
regeling geldt.

Thema Waarderen
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Vereenvoudiging Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
Vanaf 1 januari 2017 Is het niet meer mogelijk om (delen van) je PKB-budget te reserveren voor uitbetaling op een later
moment naar keuze. Partijen hebben afgesproken om gedurende deze cao-periode PKB te herzien en eventueel aan te
passen.

Herijking functiehuis
Om consistentie te bewaren In de Interne verhoudingen tussen functies Is een periodieke herijking van het functiehuls
noodzakelijk. Gedurende de looptijd van de cao zal aan de herijking van het functiehuls een nadere Invulling worden
gegeven.

Verlof
Partijen zijn overeengekomen dat de vakantie-uren regeling op 1 januari 2017 wordt aangepast. Gedurende een kalen¬
derjaar kun je bovenwettelijke vakantie-uren kopen. Als jouw totaal saldo van wettelijke- en bovenwettelijke vakantie¬
uren op 31 december van dat jaar uitstijgt boven 10 maal je gemiddelde arbeidsduur per week, dan wordt In januari van
het daaropvolgende jaar het meerdere van dit saldo van de bovenwettelijke uren afgeboekt en aan je uitbetaald. De
systematiek van wettelijke vakantie-uren blijft onveranderd. Deze vakantie-uren worden niet uitbetaald en vervallen op
1 juli na het jaar van toekenning.

Arbeidsongeschiktheid
Het uitgangspunt van partijen bij arbeidsongeschiktheid Is om aan het werk te blijven of je werk te hervatten, rekening
houdend met je herstel en je mogelijkheden. Jij en je manager maken afspraken over hervatting van werk en leggen de
afspraken vast In een Plan van Aanpak. In aanvulling op de rol van de bedrijfsarts kan de re-Integratleconsultant jullie
hierbij adviseren. Over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn de volgende afspraken gemaakt die ingaan
op 1 januari 2017:
• Kun je door ziekte je werk niet (volledig) uitvoeren dan ontvang je In het eerste halfjaar van je ziekte 100% van je

persoonlijk maandsalaris (over de niet-gewerkte uren).

» Vanaf het tweede half jaar tot einde tweede ziektejaar ontvang je over de gewerkte uren 100% van je persoonlijk
maandsalaris. Over de uren dat je arbeidsongeschikt bent ontvang je 70% van je persoonlijk maandsalaris. Dit wordt
aangevuld met 30% als je de afspraken uit je Plan van Aanpak nakomt. Als blijkt dat re-Integratle onmogelijk Is of als
je niet tot een Plan van Aanpak kan komen vanwege je arbeidsongeschiktheid of redenen die vanwege verwijtbaar¬
heid voor rekening van NN horen te komen, dan wordt de aanvulling ook gegeven. Heb je een beoordelingsscore 8
(niet beoordeelbaar) en heb je In de laatste 3 maanden van het beoordelingsjaar 100% salaris c.q. uitkering van 100%
ontvangen, dan wordt de VIC beloning uitgekeerd die wordt berekend over het gemiddeld maandsalaris met loon-
aanvulllng en waarbij de I factor 0,7 Is.

• Na het tweede ziektejaar wordt een toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van de WGA aangevuld tot
70% van het persoonlijk maandsalaris op de 1^ ziektedag. De afspraken rondom IVA blijven ongewijzigd.

• Zoals partijen In mei 2015 zijn overeengekomen: Als het dienstverband wordt beëindigd vanwege volledige en duur¬
zame arbeidsongeschiktheid kom je op grond van de reglementen van de Basispensioenregeling In aanmerking voor
een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op je arbeidsongeschiktheidsuitkering en voor een premlevrlje
voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen. Deze aanspraken worden aangemerkt als een gelijkwaar¬
dige voorziening als bedoeld In artikel 7:673b Burgerlijk Wetboek, ook als het arbeidsongeschiktheidspensioen niet
tot uitkering komt. Dit betekent dat wanneer deze regeling voor jou geldt, je niet ook nog de transitievergoeding
ontvangt.

Overgangsregeling werkgeversbijdrage collectieve ziektekosten (ZKV) voor gepensioneerden
Deze regeling was destijds bedoeld als vergoeding voor de lagere werkgeversbijdrage voor de toen geldende particuliere
ziektekostenverzekering. Met de Invoering van de Basisverzekering In 2006 is de grondslag voor deze garantieregeling
vervallen. Voor medewerkers Is deze regeling In 2014 geëindigd. Partijen komen overeen deze regeling op 1 mei 2016 te
stoppen voor gepensioneerden. De Vereniging Senioren ING Is hierover geïnformeerd en geconsulteerd.
De regeling zal worden afgekocht volgens onderstaande tabel. Uitgangspunt voor de berekening van het afkoopbedrag Is
het bruto maandelijks ZKV bedrag van maart 2016.

Leeftijd op 1 mei 2016 Aantal maanden

66 t/m 75 36
76 t/m 85 24
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Overgangsregeling Huishoudelijke Huip voor gepensioneerden
Sinds 1 januari 2006 is er een overgangsregeling voor de groep (oud-) medewerkers die in 2005 recht had op vergoeding
thuiszorg/huishoudelijke hulp. Inmiddels is een belangrijk deel van dit vergoedingenpakket uit de regeling Huishoudelijke
Hulp vervallen, omdat deze is ondergebracht in de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Partijen zijn het erover eens dat de regeling eindigt op 1 juli 2016. De Vereniging Senioren ING Is hierover geïnformeerd
en geconsulteerd. Voor (oud-) medewerkers die 2015 conform deze regeling een declaratie hebben ingediend zal deze
regeling worden afgekocht met een bedrag ter grootte van 36 maal het gemiddeld gedeclareerde maandbedrag over de
jaren 2013, 2014 en 2015.

3' WW jaar

Partijen spreken af zich maximaal in te spannen om de huidige wettelijke duur en de opbouw van het derde WW-jaar
(incl. WGA) te repareren conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
Na de reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het advies van de Sociaal Economische Raad
"Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW" en na een eventueel advies
van de Stichting van de Arbeid hierover, zullen partijen, met inachtneming van deze adviezen en de aanbevelingen van
de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013,11 juli 2014,17 april 2015 en 24 november 2015, overleg voeren om
inhoudelijke afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige opbouw van de
wettelijke WW-uitkering kan worden gehandhaafd.

Ethiek
De vakorganisaties hechten net als NN aan juridisch en ethisch verantwoord handelen. Daarom worden zij in de gele¬
genheid gesteld om de continue toepassing van dit thema binnen NN periodiek met een vertegenwoordiging van de
Raad van Commissarissen te bespreken.

Representativiteit vakorganisaties
Promotiemaand
NN stimuleert het lidmaatschap van een bij deze cao betrokken vakorganisatie voor medewerkers die geen iid zijn. Daar¬
om zal zij in een nog nader af te stemmen maand in 2016, 2017 en 2018 aan deze medewerkers het iidmaatschap voor
een jaar aanbieden op kosten van NN.
Werkgeversbijdrage
NN maakt in 2016, 2017 en 2018 aan de gezamenlijke vakorganisaties een bedrag over van € 13 per medewerker, onder
aftrek van de bijdrage van het Verbond van Verzekeraars.
Fonds vakorganisaties
Gedurende de looptijd van deze cao kent NN aan ieder van de vakorganisaties per jaar een bedrag toe van € 30.000. Dit
bedrag is voornamelijk bedoeld ter besteding aan projecten en werkzaamheden die zich richten op de verhoging van de
arbeidsmarktwaarde van medewerkers van NN.
Verder kan dit bedrag ook worden bestemd voor internationale solidariteit, arbeidsverhoudingen, ondersteuning van
mantelzorg en/of activiteiten in het kader van co-creatie. De vakorganisaties rapporteren over de besteding aan NN.
Daarnaast staat het de vakorganisaties vrij om, tegen reguliere inkoopvoorwaarden, hun diensten aan te bieden aan NN
en zo mede uitvoering te geven aan de gemaakte cao-afspraken.

Cao-tekst
Voor het uitwerken van dit akkoord in cao-teksten zal een cao-tekstcommissie worden ingesteld. Het streven is de nieu¬
we teksten, na goedkeuring door de leden op het akkoord, op 1 juni 2016 afgerond te hebben.

Tussentijdse wijzigingen
Partijen kunnen de cao, het sociaal kader reorganisatie en het sociaal kader sourcing tussentijds wijzigen indien tijdens
de looptijd nieuwe wet- of regelgeving van kracht wordt of er sprake is van zwaarwegende omstandigheden die van
invloed zijn op de bepalingen van de cao, het sociaal kader reorganisatie en het sociaal kader sourcing.

Ondertekening
De vertegenwoordigers van de partijen bij deze stemmen in met de tekst van dit akkoord. De vakorganisaties streven er
naar hun ledenraadplegingen voor 1 mei 2016 te hebben afgerond. De vakorganisaties leggen dit akkoord aan hun leden
voor.

Overige onderwerpen
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