
 

Principe akkoord voor afspraken omtrent duurzame inzetbaarheid  
 
 
Regional Jet Center B.V., gevestigd en kantoorhoudende op de luchthaven Schiphol, 
gemeente Haarlemmermeer: hierna te noemen RJC 
 
en 
 
De Unie, gevestigd te Culemborg 
 
FNV, gevestigd te Utrecht 
 
CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht 
 
NVLT, gevestigd te Schiphol 
 
hierna gezamenlijke te noemen ‘de vakbonden;.  
 
RJC en de vakbonden gezamenlijk te noemen: partijen 
 
Overwegende dat: 

 Ondernemingsraad en RJC tot een rooster voor de afdeling Vliegtuigonderhoud zijn 
gekomen, met een arbeidsduur lager dan de contractuele arbeidsduur op grond van 
de cao metalektro en het handboek arbeidsvoorwaarden. De ingangsdatum van dit 
rooster was 1 maart 2018; 

 Hierbij de afspraak is gemaakt om in overleg met de vakbonden de negatieve 
financiële gevolgen voor RJC van dit verschil (Δ) in arbeidsduur vanaf de start van 
het rooster van 1 maart 2018 middels het arbeidsvoorwaardenpakket van RJC te 
compenseren; 

 Partijen daartoe overleg hebben gevoerd en tot afspraken zijn gekomen; 

 Partijen in dit overleg tevens afspraken hebben gemaakt over duurzame 
inzetbaarheid in relatie tot de medewerkers van het RJC en de afspraken uit het cao 
akkoord 2019-2021 van de metalektro cao; 

 Partijen met onderstaande afspraken beogen een bijdrage te leveren aan het zo 
gezond en gemotiveerd mogelijk blijven werken tot aan de pensioendatum. 
 

Zijn partijen overeengekomen: 
 
1. Vliegtuigonderhoud 
Om de negatieve financiële consequenties voor RJC ten gevolgen van het ontstane verschil 
(Δ) tussen de contractuele arbeidsduur conform cao metalektro en de arbeidsduur van een  
Vliegtuigonderhoud-rooster (VO rooster) met een wekelijkse arbeidsduur van 35,4 uur per 
week te compenseren, maken partijen gebruik van artikel 1.4. lid 4 van de metalektro cao 
om ten aanzien van het salaris c.q. de loonsverhogingen en verlofdagen af te wijken ten 
nadele van de werknemer ter compensatie van het afwijken van de metalektro cao ten 
voordele van de werknemer in het kader van de arbeidsduur. Partijen melden deze afspraak 
conform artikel 1.4. metalektro cao bij de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM).  
 
In dit kader is afgesproken dat: 

a) Een korting op het bruto maand salaris wordt toegepast van in totaal 2,5% per 
medewerker. Deze verlaging geldt voor de medewerkers binnen de afdeling 
Vliegtuigonderhoud en werkzaam in het rooster van 35,4 uur. Deze 2,5% wordt 
middels een ingroeimodel toegepast. Zijnde:  



 

I. De loonsverhoging van € 58 die op grond van de metalektro cao per  
1 augustus 2019 plaatsvindt, wordt aan de medewerker 
(kostencompenserend) toegekend waarna per 1 augustus 2019 het 
verhoogde bruto salaris van de medewerker met 1% (niet-
kostencompenserend) zal worden verlaagd.  

II. De loonsverhoging van €116 die op grond van de metalektro cao per  
1 januari 2020 plaatsvindt, wordt aan de medewerker (kostencompenserend) 
toegekend waarna per 1 januari 2020 het verhoogde bruto salaris van de 
medewerker met 1,5% (niet-kostencompenserend) zal worden verlaagd. 

b) Indien er in de toekomst een nieuw rooster wordt geïmplementeerd met een 
arbeidsduur van meer dan 35,4 uur per week (huidige arbeidsduur VO rooster) dan 
zal de bovengenoemde verlaging van het salaris pro rata worden toegepast. Bij 
deze pro rata aanpassing wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat 2,5% gelijk staat 
aan 2 uur arbeid per week.    

c) Over de periode maart 2018 tot augustus 2019 worden er ter financiële compensatie 
6 verlofdagen per medewerker werkzaam binnen het desbetreffende rooster van de 
afdeling Vliegtuigonderhoud, ingehouden. De medewerker heeft de keuze uit de 
volgende wijzen van inhouding.  

1. 6 verlofdagen worden afgetrokken van het bestaande verlofsaldo, mits dit 
saldo voldoende toereikend is. 

2. De waarde van 6 verlofdagen wordt in mindering gebracht op de 
eindejaarsuitkering in december 2019. 

3. 3 verlofdagen worden afgetrokken van het bestaande verlofsaldo en de 
waarde van 3 verlofdagen wordt in mindering gebracht op de 
eindejaarsuitkering in december 2019. 

d) Partijen zullen de gevolgen van bovenstaande voor medewerkers binnen een 
deeltijdrooster of een aangepast dag/avond rooster nog nader vaststellen en 
vastleggen. Uitgangspunt hierbij is dat bij deeltijders bovenstaande naar rato wordt 
toegepast en dat medewerkers met een aangepast dag/avond rooster een 
evenredige bijdrage leveren.  

 
2. 24/7 overige afdelingen 

a) Voor alle overige afdelingen of groepen die in volcontinu diensten (24/7) werken is 

een vergelijkbare regeling vastgesteld als hetgeen is overeengekomen in artikel 1 

van dit protocol met dien verstande dat hier niet eenzelfde rooster op van 

toepassing is. Ook hier geldt dat onderstaande afspraken zijn gemaakt op grond 

van artikel 1.4. lid 4 van de cao metalektro en dat deze afspraak gemeld zal worden 

bij de ROM. De verschillende afdelingen (vertegenwoordiging van medewerkers en 

leidinggevende) maken nieuwe roosters waar in basis er sprake zal zijn van een 

verlaging van de arbeidsduur met 2 uur per week. Deze roosters worden op korte 

termijn inzichtelijk gemaakt en afgestemd met de betreffende medewerkers, waarna 

het nieuwe rooster ter instemming word voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

Partijen verzoeken de ondernemingsraad om dit proces dusdanig in te richten dat 

de roosters per 1 augustus van toepassing zijn. Mocht dit door redelijke 

omstandigheden niet gerealiseerd zijn, zal de verlaging zoals deze is opgenomen 

onder punt b pas van toepassing zijn na invoering van het rooster met de verlaagde 

arbeidsduur.  

b) Bij een verlaging van 2 uur per week in arbeidsduur wordt een korting op het bruto 
maand salaris toegepast van in totaal 2,5% per medewerker. Deze 2,5% wordt 
middels een ingroeimodel toegepast. Zijnde: 

I. De loonsverhoging van € 58 die op grond van de metalektro cao per  
1 augustus 2019 plaatsvindt, wordt aan de medewerker 
(kostencompenserend) toegekend waarna per 1 augustus 2019 het 



 

verhoogde bruto salaris van de medewerker met 1% (niet-
kostencompenserend) zal worden verlaagd.  

II. De loonsverhoging van €116 die op grond van de metalektro cao per  
1 januari 2020 plaatsvindt, wordt aan de medewerker 
(kostencompenserend) toegekend waarna per 1 januari 2020 het 
verhoogde bruto salaris van de medewerker met 1,5% (niet-
kostencompenserend) zal worden verlaagd. 

c) Indien er in de toekomst een rooster wordt geïmplementeerd met meer dan 36 uur 
per week dan zal de bovengenoemde korting pro rata op het salaris worden 
toegepast. Bij deze pro rata aanpassing wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat 
2,5% gelijk staat aan 2 uur arbeid per week.  

d)  De verlaging van de arbeidsduur geldt voor een periode van 12 maanden, ingaande 
op 1 augustus 2019 en eindigend op 31 juli 2020. Deze periode wordt gezien als 
proefperiode om te oordelen of de beoogde verhoging van de duurzame 
inzetbaarheid gerealiseerd kan worden met deze maatregel. Partijen zullen na 10 
maanden een evaluatie laten plaatsvinden waarbij alle elementen worden 
meegenomen. Dit behelst onder andere de effecten op de medewerkers zoals 
werkdruk en onderlinge samenwerking, de organisatie zoals de maakbaarheid van 
werkpakketten en de klanten. Ter ondersteuning van de evaluatie wordt er 
tweemaal een enquête met input van alle partijen door RJC vormgegeven en 
voorgelegd aan de betrokken medewerkers. De eerste maal zal dit vlak na start 
rooster zijn en na de periode van 10 maanden. Partijen betrokken bij deze afspraak 
zullen op basis van de evaluatie conclusies trekken welke bepalend zijn voor het 
vervolg van deze maatregel. 

 
3. Medewerkers niet werkzaam in de afdeling Vliegtuigonderhoud  

Medewerkers niet werkzaam in een afdeling waar een volcontinue cq 24/7 rooster 

van toepassing is, wordt de mogelijkheid geboden om 4x9 uur te werken. Hierbij 

gelden de volgende voorwaarden: 

 De leidinggevende beoordeelt de mogelijkheid om 4x9 uur te werken. Dit moet 

passen binnen de roosters en bezetting van de afdeling.  

 Medewerkers kunnen ervoor kiezen om het 4x9 uur werken middels het 

aanpassen van hun arbeidspercentage te verrekenen (deeltijd werken), danwel 

het opnemen van eigen vakantie- en of ADV-dagen.  

 

4. 80/90/100 regeling 

De partijen van de metalektro cao hebben voor de looptijd van de cao afspraken 
gemaakt voor een pilot generatiepact. Dit betreft onder andere de introductie van de 80-
90-100 regeling (generatiepact); 80% werken, tegen 90% bruto salaris en 100% 
pensioenopbouw. Deze regeling is een recht voor medewerkers vanaf 62 jaar en voor 
medewerkers vanaf 60 jaar werkzaam in regelmatige ploegendienst. Partijen hebben 
over de uitvoering van de 80-90-100 regeling bij RJC de volgende afspraken gemaakt: 
a) Partijen beogen een zo spoedig mogelijke ingangsdatum. Deze datum is afhankelijk 

van de datum waarop de uitvoerende instanties (o.a. PME) deze regeling kunnen 
uitvoeren alsmede de datum dat de leverancier van RJC voor de salarisadministratie 
van het RJC de regeling kan uitvoeren.  

b) De afspraken tussen partijen gelden voor de afgesproken duur van de regeling 
binnen de metalektro cao en vervallen na ommekomst van de afgesproken duur. 

c) Op het moment van aangaan van dit akkoord is er nog geen definitieve uitwerking 
van deze afspraak binnen de metalektro cao beschikbaar. Voor de uitwerking van de 
80-90-100 regeling op reeds bestaande deeltijd dienstverbanden zal worden 
aangesloten op deze uitwerkingsafspraken. 



 

d) Op het moment dat een medewerker met een fulltime dienstverband zijn interesse 
kenbaar maakt voor de 80-90-100 regeling, krijgt hij de mogelijkheid om financieel 
inzicht te krijgen via EBC of indien door partijen gewenst een andere beschikbare 
partij voor het RJC. Dit financieel inzicht zal onderdeel zijn van het zogenoemde 
Financieel Fit programma (afgesproken door partijen van de metalektro cao). Het 
Financieel Fit programma wordt bij het aangaan van dit protocol nog vormgegeven 
door de partijen van de metalektro cao. Zodra deze invulling van het Financieel Fit 
programma definitief is, zal deze afspraak open worden gesteld voor de 
medewerkers. 

e) Indien de medewerker gebruik maakt van de 80-90-100 regeling vervalt de 
basisregeling van humaniseringsdagen en nachtdienstcompensatiedagen zoals is 
vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenhandboek van het RJC en is de specifieke 
humaniseringsdagen regeling behorende bij het generatiepact van toepassing. 

f) Bij deelname aan de 80-90-100 regeling wordt het aantal vakantie- en ADV dagen 
aangepast naar 80% en heeft de medewerker recht op de humaniseringsdagen 
regeling behorende bij het generatiepact. Partijen zijn overeengekomen dat deze 
regeling 50% van het reguliere aantal humaniseringsdagen betreft van hetgeen van 
toepassing zou zijn op grond van de basisregeling van het handboek 
arbeidsvoorwaarden van het RJC. Dit laatste omvat: 

    5 humaniseringsdagen per jaar, ongeacht leeftijd van de start van de 
regeling. De afspraken omtrent toekenning en inroostering van humaniseringsdagen 
blijven gelden conform hetgeen is vastgelegd in het arbeidsvoorwaarden handboek 
van het RJC. 

 Voor de medewerker die in onregelmatigheid werkt waarbij de medewerker 
binnen zijn rooster nachtdiensten werkt, geldt dat per jaar (op fulltime basis) de 
onderstaande nachtdienstcompensatiedagen met behoud van loon worden 
toegekend. Deze dagen zijn aanvullend op de hierboven genoemde 
humaniseringsdagen en gelden vanaf het moment van deelname aan de 80-90-100 
regeling. 

 
In het basisrooster 
geplande 
nachtdiensten per 
jaar 

Aantal nachtdienst 
compensatiedagen 60 
jaar 

Aantal nachtdienst 
compensatiedagen 61 
jaar 

Aantal nachtdienst 
compensatiedagen 62 
jaar en ouder 

Meer dan 40 1 1 1 

Meer dan 50 2 2 3 

Meer dan 55 3 4 4 

Meer dan 60 4 5 5 

  
 

5. Budget duurzame inzetbaarheid 

Partijen zijn op grond van het onderhandelingsresultaat overstappakket RJC naar 

Metalektro cao fase 2 overeengekomen dat het RJC samen met de ondernemingsraad 

jaarlijks een budget vaststelt voor duurzame inzetbaarheid (DI). Met de invoering van de 

DI-dag binnen de metalektro cao wijzigen partijen deze regeling voor de periode van 

2019 tot 2024.  

a) Het generieke budget komt te vervallen waar voor in de plaats elke 

medewerker binnen het RJC gebruik kan maken van een persoonlijk DI-

budget van 250 euro excl BTW per jaar. Hij kan dit bedrag voor een periode 

van maximaal vijf jaar sparen waarna het resterende niet gebruikte budget 

komt te vervallen. 

b) Het persoonlijke DI budget, niet zijnde een onderdeel van het bruto salaris, 

zal alleen ingezet kunnen worden voor het financieren van opleiding, 



 

coaching en vitaliteit. RJC onderzoekt op korte termijn of hiervoor een 

platform ingericht kan worden waarbinnen de medewerker overzicht heeft 

van de bestedingsmogelijkheden en ook concreet de invulling van zijn 

budget kan besteden. Hierbij zal er gekeken worden naar de reeds 

ontwikkelde platforms binnen de KLM groep. Voor de periode dat een 

dergelijk platform niet is gerealiseerd, zal het gebruik van het persoonlijke 

budget administratief verrekend worden met facturen van de ingezette 

leveranciers.  

 

RJC zal zorgdragen voor een administratie van de DI dagen en het gebruik hiervan door 

de medewerker. 

 

6. Zelfroosteren 

RJC heeft de wens om een overstap te maken naar zelfroosteren en hiermee de 

medewerkers meer zeggenschap te geven over de invulling van het eigen rooster. 

Partijen hebben geconcludeerd dat een dergelijke stap een zorgvuldige voorbereiding en 

afstemming nodig heeft, hetgeen op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort. 

Partijen zullen derhalve in de tweede helft van 2019 starten met een verkenning op het 

zelfroosteren. Het proces alsmede de invulling van deze verkenning worden 

voorafgaand door partijen vastgesteld.  

7. Vakbondscontributie 2019 

Op grond van de metalektro cao wordt het jaarlidmaatschap van de vakbond (de 

vakbondscontributie) voor het jaar 2019 door de werkgever vergoed op het moment dat 

de medewerker reeds lid was op 1 januari 2019. Partijen wijken hier op de onderstaande 

punten ten voordele af: 

a) Ook nieuwe leden in 2019 krijgen het jaarlidmaatschap voor 12 maanden vergoed 

b) Het lidmaatschap voor de vakbond NVLT zal eveneens worden vergoed 

Er zal slechts vakbondscontributie van één vakbond worden vergoed en de afrekening 

zal plaatsvinden op een wijze waarmee RJC geen fiscale nadelen heeft voor het 

vergoeden van het lidmaatschap.  

 
Aldus overeengekomen tussen cao partijen te Schiphol op 7 juni 2019, 
 

Regional Jet Center B.V.    De Unie 

 
 
 
M. Moser             G. Tommel 
Hoofd Human Resources    Belangenbehartiger 
Datum:      Datum: 
Plaats:       Plaats: 

 

  



 

FNV       CNV Vakmensen 

 
 
 
 
S.Kaas      M. Wallaard   
Bestuurder      Bestuurder 
Datum:      Datum: 
Plaats:       Plaats: 

 

NVLT  

 

 

 

P. Visser 
Bestuurder 
Datum:  
Plaats:  

  

 
 
 
  
 

 


