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Onderhandelingsresultaat nieuw loongebouw Arbo Unie 2023 

 

Arbo Unie wilde een nieuw functiehuis dat voorziet in de benodigde mate van flexibiliteit en 

dat toekomstbestendig is. We wilden met het nieuwe functiehuis inzicht geven in functies 

binnen Arbo Unie en mogelijke loopbaanstappen. In aansluiting hierop is samen met sociale 

partners een nieuw loongebouw ontwikkeld. En daarmee zorgen we voor flexibiliteit in 

arbeidsvoorwaarden in lijn met de ambitie en ontwikkeling van de organisatie.  

 

Nieuwe loongebouw  

Het nieuwe loongebouw geldt vanaf 1 januari 2023.  

 

Uitgangspunten 

Voor iedereen geldt een salarisgarantie, de huidige inkomens zijn de ondergrens.  

Niemand gaat er op achteruit, er is transparantie en voor een groot aantal medewerkers 

ontstaat er weer perspectief op salarisgroei.  

 

Er is een uitgebreide verkenning geweest om tot een passende benchmark te komen. Dit 

heeft in samenspraak met vakorganisaties geleid tot de keuze voor de Zakelijke 

Dienstverlening. Voor een aantal schaarse/noodzakelijke functies wordt een zogenaamde 

uitloopschaal gedefinieerd.  

 

Wat verandert er?  

• We gaan van 22 schalen nu naar 15 schalen in het nieuwe loongebouw, gekoppeld 

aan de functies in het functiehuis 

• De salarisgroei laag in de schaal kent hogere percentages dan de tredes hoger in de 

schaal 

• Veel meer medewerkers krijgen (structureel) perspectief en er komt een kleiner aantal 

Persoonlijke Toeslagen (PT). 

• Er komen uitloopschalen voor kritieke functies.  

• Belonen en beoordelen wordt losgekoppeld:  

o ieder nieuw kalenderjaar naar een volgende trede;  

o de beoordeling over 2022 vindt plaats zonder invloed op de ontwikkeling in 

het loongebouw;  

o dat geldt voor alle medewerkers  

 

De komende maanden zullen verschillende communicatiemomenten georganiseerd worden 

om alle veranderingen goed toe te lichten. 

 

Sociale partners en Arbo Unie zijn positief over het bereikte resultaat. Voor zowel bestaande 

als nieuwe medewerkers biedt het nieuwe loongebouw ruimte voor groei en ontwikkeling. 

Tenslotte draagt het bij aan een toekomst bestendige bedrijfsvoering in een uitdagende 

markt. 


