
 

 

Nieuwsbrief Regional Jet Center Martinair Aanpassing Rooster en Duurzame Inzetbaarheid 
 
De afgelopen weken hebben de bonden en het RJC meerdere informatiesessies gehouden over 
de afspraken die De Unie en andere bonden met het RJC hebben gemaakt over de volcontinue 
roosters en duurzame inzetbaarheid RJC-breed. De afspraken kun je hier downloaden en lezen. 

 

Nu niet iedereen aanwezig heeft kunnen zijn of bepaalde vragen heeft gemist, heeft De Unie 
samen met RJC de meeste van de besproken vragen voor je op een rij gezet. De vragen en de 
antwoorden kun je hier downloaden. Lees ze goed door want wellicht staat één van jouw vragen 
erbij. Daarnaast heb we besloten op basis van jouw opmerkingen en die van je collega’s om toch 
een digitale stemming te houden. Voor degenen die al gestemd hebben; deze stemmen nemen 
we mee. Je hoeft dus niet nog een keer te stemmen. Dat mag wel, dan telt jouw stem in deze 
digitale stemming. 
 

Hieronder geven we uitleg bij de afspraken. 
 
Waarom moesten we de afspraken maken? 
Met de groei van de Embraer vloot van KLC is het werkpakket van het RJC gewijzigd en 
gegroeid sinds 2017. Dit heeft voor de afdeling vliegtuigonderhoud gevolgen gehad voor het 
rooster. Gedurende de infasering is het rooster gewijzigd met meer nachten en een 
onregelmatig patroon. Dit was geen wenselijke en duurzame situatie voor de lange termijn 
waarbij de invoering van bijvoorbeeld de 24/7 lijn ook ruimte gaf om anders naar het rooster te 
kijken. Bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd bij het RJC en wordt de AOW-leeftijd steeds 
hoger. Dit heeft in het overleg tussen RJC en de OR een rooster als uitkomst gegeven die een 
lagere arbeidsduur heeft dan die uit de cao en het handboek. Het rooster kent meer cadans en 
regelmaat en minder versnipperde rustdagen. Het rooster heeft een arbeidsduur van 35,4 uur.  
 
Waar zijn we vanuit gegaan? 
De formele arbeidsduur op basis van de cao en het handboek van een medewerker is: 
Basis    =  40 uur 
Minus ADV    = 38 uur (13 ADV-dagen) 
Minus compensatie nachten =  37,4 uur (4 compensatie nachten dagen) 
 
Met het verlagen van deze arbeidsduur naar 35,4 uur moeten er meer mensen worden 
aangenomen en gaan de kosten voor het RJC omhoog. De OR en bestuurder hebben verzocht 
om dit verschil (de delta) van 2 uur per week voor wat betreft de kosten middels de 
arbeidsvoorwaarden in het handboek op te lossen. In het overleg met de vakbonden hebben we 
ook het onderwerp duurzame inzetbaarheid breed bekeken en ook de nieuwe cao-afspraken 
binnen de Metalektro besproken. 
  
 
 

https://www.unie.nl/wp-content/uploads/20190705-RJC-Principe-akkoord-omtrent-duurzame-inzetbaarheid.pdf
https://www.unie.nl/wp-content/uploads/20190705-RJC-Vragen-en-antwoorden-roosters-en-DI-RJC.pdf


 

Wat zijn de afspraken voor de collega’s in volcontinue roosters? 
Voor iedereen werkzaam op een afdeling met een 24/7 rooster is de afspraak in basis hetzelfde 
waarbij RJC en de medewerker hier beiden hun steentje aan bijdragen. De collega’s werken 2 
uur per week minder wat 13 dagen op jaarbasis is en 5,3% aan loon is. Deze 5,3% is verdeeld 
tussen het RJC 2,8% en de medewerker 2,5%.  
 
De wens vanuit de collega’s was uitdrukkelijk om hiervoor geen inzet van verlof te doen. Een 
ingreep in je salaris, merk je echter ook op je bankrekening. Om dit effect te dempen, hebben 
we gekozen voor een ingroeimodel waar de loonsverhogingen van de cao Metalektro gebruikt 
worden. Je ziet je loon stijgen, maar minder. Ter illustratie voor een range van 2.000 tot 4.000 
euro het effect van de afspraak: 
 

 
 
Deze verlaging van 2,5% is direct gekoppeld aan de kortere werkweek door het rooster. Dat 
betekent dat als er in de toekomst een nieuw rooster komt met een hogere arbeidsduur de 
verlaging naar rato zal worden aangepast en het salaris in die verhouding minder dan de 2,5% 
wordt gekort. Mocht er bijvoorbeeld een rooster van 36,4 komen voor VO dan bedraagt de 
korting 1,25% in plaats van 2,5%.  
 
Wat zijn de verschillen in de afspraken voor VO en de andere 24/7 afdelingen? 
De verschillen VO en de andere 24/7 afdelingen zijn: 
1. Dat bij VO dit een lagere arbeidsduur (35,4 in plaats van 36 uur) tot gevolg heeft door de 

nachtdienstcompensatie; 
2. Dat VO dit rooster al draait sinds 1 maart 2018 en ook over deze periode een afspraak is 

gemaakt. In de 17 maanden (1 maart 2018 tot 1 augustus 2019) zijn 18,5 dagen minder 
gelopen. RJC neemt 12,5 dag voor zijn rekening. De medewerker kan kiezen om 6 dagen van 
zijn verlofkaart af te laten schrijven, de waarde van 6 dagen in mindering te brengen van de 
Eindejaarsuitkering (EJU) of de helft in dagen (3 dagen) en de helft de waarde van 3 dagen in 
mindering te brengen van de EJU.  

3. Dat de andere 24/7 afdelingen nu met een hogere arbeidsduur (rooster) werken en kleiner 
van omvang zijn. Dat geeft een ander effect op duurzame inzetbaarheid. Voor de andere 
24/7 afdelingen zijn er nu geen roosters op basis van 36 uur per week. Er wordt de komende 
tijd aan nieuwe roosters gewerkt in samenwerking tussen OR, RJC en de afdelingen zelf. 
Hierbij evalueren we deze stap naar 36 uur na 10 maanden waarbij we ook een vragenlijst 
zullen uitzetten onder de collega’s.  

Salaris nu

Per 1-8-2019 

verhoging

Per 1-8-2019 

verlaging

Per 1-1-2020 

verhoging

Salaris per 1-1-2020

Per 1-1-2020 verlaging

Totaal verhoging in % 

na combi op 1-1-2020

Totaal verhoging 

in euro

2.000,00€  2.058,00€       2.037,42€       2.174,00€     2.119,65€                         5,98% 119,65€                 

2.500,00€  2.558,00€       2.532,42€       2.674,00€     2.607,15€                         4,29% 107,15€                 

3.000,00€  3.058,00€       3.027,42€       3.174,00€     3.094,65€                         3,16% 94,65€                    

3.500,00€  3.558,00€       3.522,42€       3.674,00€     3.582,15€                         2,35% 82,15€                    

4.000,00€  4.058,00€       4.017,42€       4.174,00€     4.069,65€                         1,74% 69,65€                    



 

Wat zijn de afspraken voor de collega’s buiten de volcontinue roosters? 
Voor deze collega’s hebben we de afspraak gemaakt dat zij kunnen kiezen voor een deeltijd 
dienstverband van 36 uur en dat zij dit kunnen invullen middels een werkweek van 4 dagen 
met 9 uur werken. De zogenaamde 4x9 optie. Deze kan je per direct aanvragen, waarbij er wel 
gekeken zal worden of dit past binnen de afdeling en het rooster. Mocht je niet een deeltijd 
dienstverband willen dan kan je ook minder werken door je verlofdagen wekelijks in te zetten 
en zo 36 uur met 4x9 te werken.  
 
Hoe implementeren we de 80/90/100-regeling uit de Metalektro cao bij het RJC? 
Naast de gemaakte keuzes in arbeidsduur, zijn er ook andere duurzame 
inzetbaarheidsmaatregelen afgesproken in de Metalektro cao. Deze afspraken hebben geen 
rekening gehouden met het feit dat ons handboek al afspraken kent voor collega’s met een 
hogere leeftijd, namelijk de humaniseringsdagen.  
 
We willen zo snel mogelijk de 80/90/10-regeling introduceren bij het RJC. Hierbij werk je 80%, 
krijg je 90% aan loon en bouw je over 100% salaris pensioen op. In de Metalektro cao is 
afgesproken dat de medewerker in ploegendienst vanaf 60 jaar en buiten ploegendienst vanaf 
62 jaar kan deelnemen. 
 
Het RJC is nu aan de slag met hun payroll leverancier om te kijken hoe snel we dit kunnen 
implementeren. We wachten ook op de FME en vakbonden (de cao-partijen) betrokken bij de 
cao Metalektro voor de implementatieregels. Want hier zal ook op een aantal punten 
duidelijkheid moeten worden gegeven. Het laatste bericht vanuit de cao Metalektro is dat de 
implementatieafspraken in de week van 8 juli 2019 gepubliceerd worden. 
 
Mocht je de regeling overwegen maar nog twijfelen dan is het mogelijk om financieel inzicht te 
krijgen via een financieel adviesbureau zoals EBC. Zij kunnen aan de hand van jouw eigen 
financiële administratie – niet alleen je inkomen maar ook aan de hand van je hypotheek, 
spaargeld of uitgaven en de financiële gegevens van je (eventuele) partner – inzichtelijk maken 
hoe jouw plaatje bij pensioen er uit kan zien en wat gevolgen zijn van bijvoorbeeld minder 
werken. De rekening zal via RJC worden betaald vanuit een fonds binnen de Metalektro waar 
ook RJC aan bijdraagt. 
  
Voor iedereen die de keuze maakt voor de 80/90/100-regeling, blijft deelnemer tot zijn of haar 
pensioen. Dit kan niet tussentijds gewijzigd worden door RJC of door jou als medewerker.  
 
Naast je reguliere verlof geldt er een afwijkende regeling met betrekking tot 
humaniseringsdagen. Vanaf start deelname heb je recht op 5 humaniseringsdagen. Voor de 
nachtdienstcompensatiedagen hebben we een afwijkend schema opgesteld. Hieronder volgt dat 
afwijkende schema:  
 



 

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 

 
Om een goede vergelijking mogelijk te maken zie je hieronder schematisch wat je belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden zijn bij een voltijds-, 80% deeltijdsdienstverband en 80/90/100-regeling: 
 
 Fulltime 80% (deeltijd) 80/90/100 
Arbeidstijd 38/36 uur 30,4/28,8 uur 30,4/28,8 uur 
Loon 100% 80% 90% 
Pensioen 100% 80% 100% 
Basis verlof 27 dagen 21,6 dagen 21,6 dagen 
Humaniseringsdagen 9/10 dagen 7,2/8 dagen 5 dagen 
Nachtcompensatie  
(Bij 60dg in basisrooster) 4/5/6/7 dagen 3,2/4/4,8/5,6 dagen 4/4/5/5 dagen 

Reiskosten per maand 17,83*0,19*25km*2 = 
169,39 euro 135,51 euro 135,51 euro 

Vakantiebijslag 8% over je feitelijke 
inkomen 

8% over je feitelijke 
inkomen 

8% over je feitelijke 
inkomen 

Overgangsregeling 
humaniseringsdagen Individueel max. 13 dagen max. 10,4 max. 6,5 

 
Welke afspraken hebben we gemaakt over de duurzame inzetbaarheidsdag en -budget? 
Naast de 80/90/100-regeling is er in de Metalektro cao ook een regeling voor duurzame 
inzetbaarheid voor iedereen. Dat is 1 dag per jaar waarbij je onder werktijd je invulling kan 
geven aan duurzame inzetbaarheid en je toekomst. Om ook iets concreets met die dag te 
kunnen doen, hebben we een persoonlijk budget ingericht. Dat bedraagt 250 euro per jaar 
exclusief BTW. Hiermee komt het generiek budget te vervallen en heb je zelf invloed op dit 
budget. Je kan het budget voor een periode van maximaal 5 jaar sparen (in totaal dus 1.250 
euro). Deze grens is gesteld door de Belastingdienst. Het budget kan je uitgeven aan 
opleidingen, coaching of vitaliteit. Om je hierbij te steunen, willen we een platform inrichten 
waar je je budget concreet kan uitgeven aan producten die hier invulling aan geven. Hier zijn al 
bij andere bedrijven ervaringen mee, die het RJC kan gebruiken. Tot die tijd, zal het budget via 
de leidinggevende en HR gaan. 
 



 

Gratis vakbondslidmaatschap 
En als laatste staan we nog even stil bij de vakbondscontributie. Iedereen die op 1 januari van 
dit jaar lid was van De Unie krijgt van de werkgever het lidmaatschap voor 2019 betaald. Het 
RJC heeft deze regeling met de bonden verruimd door ook het lidmaatschap voor een jaar als je 
later in 2019 een lidmaatschap aangaat, te vergoeden. Hoe we dit praktisch gaan invullen zal 
op een later moment aan jullie worden bericht. Maar je kunt als lid van De Unie nu heel 
makkelijk je collega lid maken. Het kost namelijk het eerste jaar helemaal niets. Dit kan 

eenvoudig via www.unie.nl/word-lid. De Unie regelt de rest voor jou. 
 
Tot slot: stemmen 
Je kunt tot 19 juli 2019, 12.00 uur stemmen over de afspraken rond het rooster en verdere 

duurzame inzetbaarheidsafspraken. De Unie en andere vakbonden leggen het positief voor aan 

jou en je collega’s. Je kunt hier je stem geven.  

 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je ze stellen aan het onderhandelingsteam. De gegevens 

staan hieronder. 

 
Met vriendelijke groet, 
Het Unie-onderhandelingsteam 
 
Kees Klomberg, Kaderlid 
Arjen van der Heide, Kaderlid 
Gertjan Tommel, Belangenbehartiger 
 
E. gertjan.tommel@unie.nl 
M. 06-5252 2034  
 
 
 
 

http://www.unie.nl/word-lid
https://www.unie.nl/stemformulier-rjc-afspraken-rond-het-rooster-en-duurzame-inzetbaarheid
mailto:gertjan.tommel@unie.nl

