Wij waarderen
het totale arbeidsvoorwaardenpakket
gemiddeld met een

Wat vinden wij van onze arbeidsvoorwaarden?
16.244



zijn uitgenodigd
voor een enquête
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4.138

46%

geeft aan informatie over hun arbeidsvoorwaarden goed te kunnen vinden

i
Vindbaarheid
van informatie

18
%
slecht

%
36
% 46
goed
gem.
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/ De peildatum voor alle gegevens in jouw Individual Benefit Statement is 31 december 2016.

5.

Het belang van pensioen
verschilt per leeftijdsgroep


Waardering
Prestatiepremie
(3,4/5)

€ 150.000
Salaris

Het kan zijn dat je daadwerkelijke uitbetaalde salaris en Benefit budget
afwijkt van hetgeen je volgens je contract krijgt, bijvoorbeeld doordat je
extra verlof hebt opgenomen, later in dienst bent gekomen of door een
salarisaanpassing gedurende het jaar.

o.b.v. contracturen

12

€ 105.000

Contracturen

Benefit budget

Ň40

o.b.v. contracturen

€ 18.000
0%

50%
Salaris € 105.000
Benefit budget € 18.000
Beloningstoeslag € 3.000
Salaristoeslag € 4.000
Functietoeslag € 5.000

Benefit budget
Het Benefit budget is gebaseerd op je contracturen en komt
neer op 20,94% van je salaris. Met je Benefit budget kun
je aankopen of reserveringen doen in MyHR.
Als je dit niet doet, krijg je maandelijks een twaalfde deel
van het Benefit budget uitbetaald.

100%
Prestatiepremie € 5.000
(uitbetaald in 2016)
Variabele beloning
(buiten cao) € 15.000
(uitbetaald in 2016)
Bijdrage netto pensioen € 10.000

20-30 30-40 40-50 50-60 60+

Eindoordeel

Gedragsoordeel
Je gedragsoordeel bepaalt je groei
in je salaris, tot maximaal het einde
van je salarisschaal.
Kijk in de CAO voor meer informatie.

Score

3

Jouw eindoordeel over 2015 is
bepalend geweest voor de hoogte van
je uitbetaalde prestatiepremie in 2016.

Score

3

Leeftijd in jaren >

Toeslagen en vergoedingen

TMeerwerk € 3.400

TVervangingstoeslag
Toeslag buitenland

Roostertoeslag
Piketdienst

BHV vergoeding

Gewenningsuitkering

Vakbondscontributie
(fiscaal vriendelijk)

6.

31%

4

In 2016 was je totale uitbetaalde beloning

Salarisschaal

2

4.

Naarmate wij ouder worden, vinden wij
pensioen steeds belangrijker worden.

P. van Straaten
In dienst sinds: 1995
Functie: Sr. Private Banker
Organisatie Eenheid: Private Banking

Beloning

3.

     
Een goed
Uitdagend
Flexibel
Loopbaanmoge- OpleidingsmogePensioen
inkomen (3,9/5)
werk (3,8/5)
werken (3,9/5)
lijkheden (3,4/5) lijkheden (3,8/5)
(3,9/5)

P. van Straaten

Beste collega,
Wij waarderen jouw inzet en prestaties en zetten
daar een beloning tegenover. In dit persoonlijke
benefit statement geven we je een overzicht
van alle benefits die jij in 2016 hebt ontvangen.
Ook willen we je laten zien wat er nog meer
mogelijk is!

2.

Deze arbeidsvoorwaarden waarderen we als volgt:

Individual Benefit Statement 2016

1

Top 6 arbeidsvoorwaarden die we het belangrijkst vinden
1.

hebben de
vragen ingevuld

We gebruiken deze resultaten voor het innoveren en toekomstbestendig maken
van ons arbeidsvoorwaardenpakket. Daarmee zullen deze resultaten dan ook
gebruikt worden als input voor de cao onderhandelingen die in het najaar van
2017 van start zullen gaan

2

7,4

geeft echter aan dat
de prestatiepremie hen
uitdaagt om extra hun
best te doen.

ææææææææææææææ7ILæJEæMEERæWETEN Kijk in de CAO en MyHR voor meer informatie

Om het inzicht in arbeidsvoorwaarden te vergroten
is in 2017 het MyBenefits Snapshot geïntroduceerd;
een online infographic die medewerkers meer inzicht
geeft over hun persoonlijke arbeidsvoorwaarden.
In 2018 wordt deze weer gedeeld met medewerkers.

3

Vervoer

Je hebt een vervoersbudget dat je kunt besteden aan
een OV-abonnement, een kilometervergoeding of een
leaseauto. Het deel van je vervoersbudget dat je niet
gebruikt, wordt uitbetaald. Ook kun je fiscaal vriendelijk een fiets aanschaffen vanuit je Benefit budget.
In 2016 bedroeg jouw vervoersbudget € 9.000.

€ 9.000 bijdrage
ABN AMRO

4

Op weg naar CO2 neutraal met
ons nieuwe vervoersbeleid!
Kijk op MyHR voor meer informatie over vervoer.

Fiets

In 2016 heb je een fiets gedeclareerd
ter waarde van € 750.

\

Je mag een fiets, inclusief kosten voor accessoires
en verzekering declareren in MyHR. Voor een gewone
fiets kan je maximaal € 800 declareren, voor een
e-bike € 1.200. Hiermee bespaar je de loonbelasting
over dit bedrag en heb je dus fiscaal voordeel.

Declaraties
Benefit budget:

Je kunt je vervoerskosten
fiscaal vriendelijk verrekenen
via het Benefit budget.

Leaseauto

€ 675

€ 800 /
€ 1.200

Pensioen

Pensioengevend salaris: €150.000

€ 8.000

€ 2.000

Bijdrage van
ABN AMRO

Jouw eigen
bijdrage

Salaris
Benefit budget (gedeeltelijk)

Veel van de arbeidsvoorwaarden worden goed beoordeeld. Als we iets mochten
veranderen, dan zouden dat de prestatiepremie, het salaris en de verlofregeling zijn.

+ € 10.000

Verschillende toeslagen

Totale bijdrage pensioen

Voor meer informatie over jouw pensioen,
zie abnamropensioenfonds.nl.

«

Check bij het pensioenfonds of je partner is aangemeld.

Netto pensioenregeling
Je bouwt bij ABN AMRO Pensioenfonds pensioen op over maximaal
€ 101.519. Omdat jouw pensioengevend inkomen in 2016 € 150.000 is, krijg
je een bijdrage netto pensioen over het meerdere. De bank biedt een netto
pensioenregeling aan. Premie en inleg betaal je zelf. Jij doet niet mee aan
deze vrijwillige pensioenregeling. Je hebt gekozen voor uitbetaling.
Jij doet mee aan deze vrijwillige pensioenregeling. In 2016 heb je € 10.000
ingelegd in de netto pensioenregeling.

5
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De bijdrage nettopensioen
bedroeg voor jou in 2016

+ € 10.000

Kijk op MyHR voor meer informatie over de netto pensioenregeling.

Verzekeringen

ABN AMRO betaalt voor jou:

Je kunt je zelf aanvullend verzekeren:

sææ!ANVULLENDEæ7)!æVERZEKERING

œ
T

sææ6RIJWILLIGEæ7)!æ
aanvullingsverzekering

œ
Î

Bij arbeidsongeschiktheid een aanvulling
tot 75% van je inkomen.

Bij arbeidsongeschiktheid een extra
aanvulling van 10% van je inkomen.

œ
T

sææ6RIJWILLIGEæ!.7 HIAATæVERZEKERING
Maandelijkse uitkering voor je partner in
geval van overlijden.

Inzicht in arbeidsvoorwaarden
na MyBenefits Snapshot
66% geeft aan door het
MyBenefits Snapshot een
goed inzicht in hun
%
arbeidsvoorwaarden
slecht
gekregen te hebben.

7

66
%
goed
27
%
gem.

Je krijgt tijdens ziekte de eerste zes maanden 100% en
tijdens de volgende 18 maanden 80% van je inkomen
(salaris + Benefit budget + prestatiepremie + toeslagen)
doorbetaald.

¶Op MyHR vind je de aanmeldformulieren

«

voor de ANW-hiaatverzekering en de
WIA-aanvullingsverzekering.

Kijk op MyHR voor meer informatie.

6

Persoonlijke ontwikkeling

7

Verlof

€ 100
Besteed PO
budget in 2016

Je hebt in 2016

200
Vakantieuren
opgenomen

€ 1.500 Resterend PO budget 31-12-2016
ABN AMRO biedt je met het Persoonlijk Ontwikkelbudget (PO budget) extra mogelijkheden om met
een blik op de toekomst te werken aan je talent. Medewerkers ontvangen jaarlijks een PO budget
van € 750. Het budget dat je in het eerste en tweede jaar niet opmaakt blijft tot in het derde jaar
beschikbaar. Je kunt in drie jaar dus maximaal € 2.250 sparen. Het budget dat je niet gebruikt
vervalt na drie jaar. Via Talent2Grow kun je je PO budget besteden.
Kijk in T2G voor meer informatie of via 020-343 60 00 keuzeoptie T2G.

Per jaar heb je recht op 160 vakantieuren (bij een
dienstverband op basis van 40 uur). De waarde van je
bovenwettelijke vakantieuren (64 vakantieuren bij een
dienstverband van 40 uur) is opgenomen in jouw Benefit
budget. Zo kun je zelf kiezen om uit jouw Benefit budget
extra vakantieuren te kopen (maximaal 4 weken per jaar).
Extra vakantieuren kun je kopen via MyHR.
Ga naar MyHR voor een overzicht van je verlof en je
actuele saldo.

T
Naast de nationale vrije dagen
geeft ABN AMRO verlof op
Goede Vrijdag en eens in
de 5 jaar op Bevrijdingsdag.

ABN AMRO vindt het belangrijk dat er tijd is voor de bijzondere behoeften in verschillende fasen van je leven. Er zijn daarom diverse regelingen.
Jij hebt in jaar 2016 onder meer gebruik gemaakt van:

Î
Zwangerschapsouderschapsen/of adoptieverlof

8

T
Ê

T
Generatieverlof

Zorgverlof

T
Vrijwilligersverlof

LEEFVitaal!
Op bepaalde locaties kun
je als medewerker gebruik
maken van gratis interne
fitness. Op andere locaties
kun je een bijdrage krijgen
voor externe fitness. Klik
hier voor meer informatie.

T

Op grote locaties kun je
langsgaan bij een
fysiotherapeut. Klik hier
voor een fysiotherapeut bij
jou in de buurt. Hier lees je
ook hoe je gratis gebruik
kunt maken van online
fysiotherapie.

T

Elke 3 jaar kom je in
aanmerking voor het Beter
leven gezondheidsonderzoek. Je wordt hier automatisch voor uitgenodigd
of je kan je aanmelden via
beterleven@beter.com.

T

Wist je dat je korting krijgt op je zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea?

9

Telefoon

Je kon in 2016 bellen en internetten met je telefoonabonnement van ABN AMRO. Je kunt met een
abonnement één keer in de twee jaar via MyHR een
eigen telefoon declareren tot een waarde van € 500.
Hiermee bespaar je de loonbelasting over dit bedrag.

10

Personeelskortingen

€ 500

Jij hebt in februari 2016
gebruik gemaakt van deze
regeling door een declaratie
in te dienen voor jouw
telefoon. Kijk op MyIT
voor meer informatie over
telefonie en op MyHR voor
het declareren van een
eigen telefoon.

Prestatiepremie

Salaris

Verlofregeling

Er is behoefte aan een eerlijkere, transparantere en objectievere Performance
Management methodiek. Daarnaast is er
de wens dat de prestatiepremie wordt
afgeschaft en onderdeel wordt van het salaris.

Het salaris wordt met 7,8 gewaardeerd,
waarbij medewerkers aangeven dat de
salarisgroei de laatste jaren is
achtergebleven bij hun verwachtingen.

Er is behoefte aan meer vakantieuren. Ook is er de wens dat de
verlofregelingen meer flexibel
zijn en verduidelijkt worden.

