
 

 

Vraag en antwoord over afspraken roosters en duurzame inzetbaarheid vakbonden en RJC 
 
24/7 roosters 
 
1. Hoe werkt de verlaging van het salaris bij een nieuwe cao-verhoging? 
De verlaging van 2,5% is voor het feit dat er twee uur minder per week gewerkt wordt. Door deze 
koppeling wordt bij elke cao-verhoging de reguliere RJC-salarisschaal verhoogd en wordt daarna bij 
de collega’s in de 24/7 situatie met het verlaagde rooster een verlaging toegepast van 2,5%. Zie het 
schema hieronder om te zien hoe het voor een aantal salarissen werkt: 

 
 
2. Zijn de afspraken al definitief en wat is het gevolg als het akkoord niet door gaat?  
Het akkoord wordt na de informatiesessies ter stemming voorgelegd aan de leden van de bonden. Als 
zij positief stemmen, worden de afspraken definitief. Indien er geen positieve stemming is vervallen 
de afspraken en zal de bestuurder met de OR aan tafel moeten voor een nieuw rooster en is de 
basisafspraak om een rooster te maken op grond van de afspraken in de cao en het handboek. 
Daarmee moet er een rooster komen van 37,4 uur. We hebben met het maken van de afspraken de 
duidelijke wens om dit rooster te continueren mits betaalbaar voor het RJC. Dat is de basis geweest 
van de afspraken.  
 
3. Hoe zit het met mensen die in deeltijd werken in een 24/7 rooster?  
Elke deeltijder wordt persoonlijk benaderd, gezien de mogelijke specifieke afspraken. Uitgangspunt is 
naar rato van het dienstverband de korting wordt verwerkt.  
 
4. Hebben de afspraken gevolgen voor de max ODT?  
Nee.  
 
5. Het VO-rooster wordt als fijn ervaren maar in het weekend zijn er te weinig mensen, is 

het rooster dan wel zo fijn?  
Het rooster geeft meer gedoseerde rust, cadans en regelmaat hetgeen een gunstig effect heeft op de 
fysieke gesteldheid en beter aan kan sluiten op de sociale situatie. Er zijn in het overleg tussen OR 
en bestuurder bepaalde keuzes gemaakt om een balans te houden in kosten en capaciteit. Daarnaast 
heeft het RJC wel extra capaciteit nodig. Het RJC is druk aan het werven maar de krapte op de 
arbeidsmarkt speelt een rol. Dit geeft ook een onbalans in bevoegden en onbevoegden en de 
capaciteit die het RJC nodig heeft.  
 

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€                    



 

6. Zijn er door het nieuwe rooster nu minder zieken?  
De analyse van de bedrijfsarts geeft geen directe relatie tussen de verzuimgevallen en het rooster.  
 
7. Ik heb altijd al een rooster van 36,4 uur gelopen en ga nu 1 uur minder werken, maar 

moet nu ineens alles zelf betalen. Komt hier een compensatie voor?  
Het aantal uren in het VO-rooster kent een ver verleden met verschillende discussies. De afgelopen 
jaren zat dat inderdaad rond de 36,5 uur. Dat is als het ware een ‘cadeautje’ wat medewerkers 
ervaren hebben de afgelopen jaren. Ons uitgangspunt van de discussie is echter de bestaande 
formele regelingen (cao en handboek) geweest en op basis hiervan is de vergelijking ten opzichte 
van 37,4 uur. Ook de bestuurder en OR zijn hiervan uitgegaan. 
 
8. Wat als een toekomstige loonsverhoging minder is dan de 2,5 % kosten, gaat mijn 

salaris dan achteruit? 
De loonsverhogingen worden altijd toegekend en toegepast op de bestaande loonschalen. Omdat er 
minder in uren gewerkt wordt, wordt dat salaris met 2,5% aangepast. Zie hiervoor het voorbeeld 
schema bij vraag 1 met de komende loonsverhogingen. Je gaat dus altijd meer verdienen bij 
toekomstige loonsverhogingen dan wat je op het moment voor de loonsverhoging verdient.  
 
9. Wat gebeurt er met de pensioenopbouw?  
De pensioenopbouw vindt plaats over het feitelijke salaris. Er wordt nog een check gedaan op de 
fiscale mogelijkheden. Indien er meer opgebouwd kan worden zal dit gebeuren. Toekomstig 
pensioenopbouw hangt af van inkomen, toekomstige loonsverhogingen en de jaren die je nog gaat 
en kunt werken. De oudere collega’s hebben bijvoorbeeld al een groot deel bij Aegon opgebouwd. 
Dat betekent dat een generiek antwoord lastig te geven is. Maar als voorbeeld:  
 
Een medewerker met een bruto maandsalaris van €3.000:  
- Met een leeftijd van 35 jaar en 10 dienstjaren zou op jaarbasis circa 400 euro bruto    

minder opbouwen. Dat is circa €35 per maand bruto wat je minder krijgt. 
- Met een leeftijd van 45 jaar en 20 dienstjaren zou op jaarbasis circa 285 euro bruto     

minder opbouwen. Dat is circa €25 per maand bruto wat je minder krijgt.  
- Met een leeftijd van 55 jaar en 30 dienstjaren zou op jaarbasis circa 160 euro bruto    

minder opbouwen. Dat is circa €13 per maand bruto wat je minder krijgt.  
- Met een leeftijd van 60 jaar en 35 dienstjaren zou op jaarbasis 100 bruto   

minder opbouwen. Dat is circa €8 bruto per maand wat je minder krijgt.  
 
NB: Hier is geen rekening gehouden met toekomstige loonsverhogingen  
 
 
 
 



 

80-90-100% regeling 
 
10. Waarom worden er humaniseringsdagen ingeleverd worden voor de 80-90-100 

regeling?  
In lijn met de Metalektro cao worden de humaniseringsdagen verlaagd omdat er al een voordeel is 
met 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Ten opzichte van 80% deeltijd gaat het om het inleveren 
van uiteindelijk 3 humaniseringsdagen.  
 
11. Als ik 80% ga werken hoeveel minder nachtdiensten ga ik dan draaien?  
Dit is afhankelijk van het rooster dat wordt gemaakt op het 80% dienstverband. Het zal op jaarbasis 
gemiddeld om circa 13 nachten gaan.  
 
12. Kan er ook gekozen worden voor de 70-85-100 regeling?  
Nee, omdat dit op basis van vrijwilligheid is, kiest het RJC ervoor om deze niet toe te passen.  
 
13. Wordt de winstdeling dan ook verrekend?  
Ja want je gaat volgens deeltijd werken met een salaris van 90%. Over dit salaris wordt de 
winstdeling berekend.  
 
14. Kunnen de dagen zelf ingedeeld worden?  
De indeling gebeurt net zoals nu in overleg naar rato en moet passend zijn voor het RJC en jou. 
 
15. Ik bouw al voor 60 jaar humaniseringsdagen op, ben ik deze kwijt?  
De regeling van voor 60 jaar blijft gelijk en indien je geen gebruik maakt van de 80/90/100 regeling 
blijft deze in stand. Alleen als je er gebruik van maakt ga je naar 5 dagen. Heb je nu de 
overgangsregeling van voor 2016 dan heb je maximaal 6,5 dag (=50% van 13 dagen) bij de 
80/90/100.  
 
16. Waar kan ik een afspraak maken met EBC voor onafhankelijk financieel inzicht?  
Dit kan via HR. 
 
Duurzame Inzetbaarheidsdag en -budget  
 
17. Kan ik de DI dag als vakantie dag opnemen?  
Nee, het is geen vakantie dag, hij moet besteed worden aan duurzame inzetbaarheid. 
 
18. Kan ik ook het bedrag krijgen in plaats van een dag?  
Het is een dag en een budget. Andere combinaties zijn dus niet mogelijk.  
 
 
 



 

19. Mogen de dagen opgespaard worden?  
Het budget mag 5 jaar lang opgespaard worden, jaarlijks moet er een dag opgenomen worden. 
Mocht je een opleiding willen volgen die meerdere dagen betreft, dan kan dat in overleg met de 
leidinggevende ingezet worden.  
 
20. Hoe moet je dit persoonlijk budget in de praktijk invullen?  
Voorbeelden zijn omscholen, vitaliteit, abonnement sportschool, voeding en onregelmatige diensten. 
Belangrijk is dat je eerst zelf in kaart brengt wat je precies wilt in het kader van duurzame 
inzetbaarheid.  
 
21. Wordt het bedrag bij besteding op je salarisstrook vermeld?  
Er komt geen vermelding op je salarisstrook want dan wordt het belastingplichtig. Facturen zullen 
worden betaald vanuit het budget.  
 
22. Er kan 5 jaar gespaard worden, vervalt daarna het bedrag?  
Na 5 jaar sparen vervalt het eerste jaar, je blijft dan staan op 1250 euro.  
 
23. Kan er ook een opleiding gevolgd worden buiten de groep?  
Ja dat is mogelijk, alles in overleg. We kunnen hier ook gebruik maken van het A&O fonds van de 
sector die subsidie kan geven bij opleidingen en dat vergroot de mogelijkheden.   
 
Vakbondscontributie   
 
24. Er wordt aangegeven dat de contributie van het eerste jaar vergoed wordt. In het 

cafetariasysteem zit deze contributie ook, hoe werkt dat dan?  
In het cafetariasysteem betaal je een deel zelf, in deze cao is afgesproken dat 2019 geheel vergoed 
wordt. Dit moet nog wel ingeregeld worden.  
 
25. Ik betaal nu via een automatische incasso, wordt dat stopgezet?  
Er zal bekeken moeten worden hoe een en ander ingeregeld gaat worden. 
 
 
 
Staat je vraag er niet tussen dan kun je je vraag stellen bij Gertjan Tommel, belangenbehartiger 
De Unie via gertjan.tommel@unie.nl of 06-52522034. 
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