
Arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en coöperatie  

• De Unie vraagt 4% per jaar structurele loonsverhoging per jaar over de schaalbedragen 

en de daadwerkelijk betaalde salarissen en een looptijd van twee jaar voor de cao. 

• Iedere medewerker krijgt een mobiliteitsbudget waarmee die zelf kan bepalen hoe (OV, 

eigen (elektrisch) vervoer, deelauto of combinatie) die reist en welke reiskosten (tol, 

parkeergelden, brandstof, abonnement) daarmee worden vergoed om aan de 

toegenomen mobiliteit binnen de Rabobank te voldoen en goed mobiel te zijn. 

• Het EBB wordt verhoogd om meer vrije tijd te kunnen kopen en (fiscaal) uitgebreid met 

duurzaamheidsdoelen en tijdsparen voor pensioen.  

• Elke medewerker krijgt 5 coöperatiedagen per jaar om zich in te zetten voor de 

samenleving waar de bank en de medewerker actief in zijn.  

• Iedere medewerker ontvangt een keer per jaar een benefit statement inclusief pensioen. 

• De vertrouwenspersoon krijgt in de cao dezelfde rechtsbescherming als een lid van de 

medezeggenschap. De interne vertrouwenspersoon wordt volledig gefaciliteerd in het 

volgen en behalen van de geaccrediteerde opleidingen en wordt vrijgesteld voor de 

benodigde tijd die deze functie vereist.     

Beoogd doel: medewerkers hebben een inkomensgroei en voelen zich gewaardeerd. Goede 

arbeidsverhoudingen versterken de trots op en het ambassadeurschap voor de bank. 

Inzetbaarheid 

• De bank geeft iedere medewerker inzicht in de eigen arbeidsmarktwaarde en 

loopbaanmogelijkheden, in- en externe arbeidsmarkt en financiële zelfredzaamheid.  

• Iedere leidinggevende ontwikkelt samen met zijn/haar medewerkers en/of 

ontwikkelcoach een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan gaat over de ontwikkeling van de 

eigen competenties en het toekomstpotentieel binnen en buiten de gehele Rabobank 

Groep. Elke medewerker krijgt een dagdeel per twee weken voor het uitvoeren van het 

ontwikkelplan en in teamverband van en met elkaar te leren. 

• Het management heeft KPI’s op de permanente ontwikkeling van zijn/haar team, de 

opleidingstijd en het opleiding- en ontwikkelbudget. 

• Talenten en persoonlijk meesterschap worden geregistreerd én gewaardeerd en breed 

ingezet door tijdelijk werk, stages en detacheringen in de gehele Rabobankorganisatie.  

• Er komt een (digitaal) loket en op de grotere banklocaties een EHBO’er (Eerste Hulp Bij 

Ontwikkeling) waar medewerkers terecht kunnen over ontwikkeling en inzetbaarheid.  

• Het ontwikkelbudget wordt verhoogd en kan meerdere jaren worden meegenomen. 

• Ontwikkeling van de medewerker krijgt een centrale(re) plaats binnen GROW!  

• Om eventuele kinderen van werknemers de kans te bieden om te studeren, pleit De Unie 

voor een studiefonds. Werknemers kunnen via een fonds, dat buiten de werkgever wordt 

geplaatst, een deel van het (bruto-)loon sparen. 

Beoogde doel: een leercultuur waarin medewerkers tijd en waardering krijgen voor de ontwikkeling 

van persoonlijk meesterschap en het ondernemen met hun talenten om zo breed inzetbaar te zijn nu 

en later, binnen en buiten de bank. 

Balans werk/privé, regie en werkdruk  

• De Unie stelt voor om het wettelijk aanvullend geboorteverlof van vijf weken tot 100% 

van het loon aan te vullen. 



• De bank geeft betaald verlof voor het verrichten van mantelzorg dan wel een vergoeding 

om dit te laten verrichten door een door de medewerker geselecteerde 

mantelzorgorganisatie. 

• Om een goede prestatie te (blijven) leveren is er voldoende vrij tijd nodig om op te laden. 

Dit moet herkenbare vrije tijd kunnen zijn zonder werk, telefoon/email. De medewerker 

en manager maken, indien gewenst, hier afspraken over in ‘het goede gesprek’.   

• Afspraken over tijd-/plaats(on)gebonden werken en zelfroosteren voor en door binnen-, 

en buitendienstmedewerkers om de zelfregie te bevorderen en burn-out te voorkomen.  

• De bank houdt een jaarlijks werkdrukonderzoek en biedt individuele medewerkers de 

gelegenheid om een individueel werkdrukonderzoek aan te vragen bij de arbodienst.  

Beoogde doel: medewerkers zijn beter in staat de balans in hun werk en privé te bepalen door 

(meer) regelruimte te geven en de hoge kosten van uitval en inhuur te verlagen. 

Sociaal plan en werkgelegenheid 

• Rabobank geeft collectief en individueel inzicht in de strategische personeelsplanning, 

formatie en ontwikkeling van de werkgelegenheid voor de komende vier jaar. 

• Gelet op de nog te verwachten gedwongen verlies van banen wil De Unie de huidige 

Rabobanktransitievergoeding inclusief garantie nog vier jaar ongewijzigd voortzetten. 

• De actief mobielfase uit het sociaal plan wordt overgeheveld naar de cao en er komt een 

aantrekkelijke vrijwillig vertrekregeling bij om de mobiliteit te bevorderen.  

• De betaalde bemiddelingsperiode wordt verlengd van drie naar vier maanden. 

• Boventallige medewerkers behouden het recht op begeleiding als zij tijdelijk werk doen. De 

termijn wordt daarmee opgeschort. 

• Persoonlijke loopbaanbegeleiding aan boventallige medewerkers wordt door de bank en 

vakorganisaties aangeboden en door de bank vergoed. 

• De tijdelijke extra vergoeding bij verplaatsing van het werk wordt permanent. 

• Boventallige medewerkers worden meegenomen in GROW! net als andere medewerkers.  

Beoogde doel: medewerkers hebben inzicht in hun werkgelegenheid en zijn daardoor in staat om 

met voldoende tijd gericht aan hun ontwikkeling en inkomenszekerheid te werken. 

Pensioen en financiële planning 

• De bank en de bonden hebben eerst het gesprek over wat een goed pensioen is (ambitie) 

voordat we het hebben over wat dat aan middelen vraagt.  

• Het uitgevoerde onderzoek naar de risicohouding en risicodraagvlak onder de 

deelnemers wordt meegenomen in de te voeren gesprekken en onderhandelingen.  

• Vanwege de nog ontbrekende nadere invulling van het landelijk pensioenakkoord kiest 

De Unie voor het voortzetten van een Collective Defined Contribution-regeling (CDC) in 

plaats van een Collectief Variabel Pensioenregeling (CVP). 

• Acceptatie van de nieuwe pensioenregeling door het Rabobank Pensioenfonds is vereist.    

• De looptijd van de pensioenregeling is 5 jaar tenzij de pensioenwetgeving tussentijds 

wijzigt. Sociale partners zullen dan met elkaar en het pensioenfonds in overleg treden. 

• Werkgever, vakorganisaties en pensioenfonds zetten hun tripartite overleg voort en 

voeren daar de discussie over de effecten van de afschaffing van de doorsneepremie en 

het eigenaarschap en waarde van de opgebouwde en nog op te bouwen fondsbuffers. 



• Medewerkers die te maken krijgen met life-events zoals samenwonen/huwelijk, 

echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, aanstaande pensionering, baanverlies en 

overlijden partner kunnen een persoonlijk pensioenadvies krijgen op kosten van de bank. 

• De bank en het pensioenfonds faciliteren een permanente campagne om het 

pensioenbewustzijn van de huidige en nieuwe medewerkers te vergroten. 

• Om oudere medewerkers mogelijkheden te geven kan de werkgever 3x het AOW-bedrag 

vrijgesteld van RVU-heffing verstrekken voor het inzetten van regelingen ten behoeve 

van het eerder uitdiensttreden. De Unie wil dit onderzoeken. 

• We voeren een zogenaamde 80-90-100 regeling in, waarbij de medewerker gedurende 

een afgebakende periode 80% werkt tegen 90% loon en tegen 100% pensioenopbouw.   

Beoogd doelen: fit de eindstreep halen, continuïteit van inkomen na het werkzame leven en 

financieel (pensioen)inzicht op de verschillende levensmomenten tijdens het dienstverband.     

Belangenbehartiging en vakorganisaties 

• De bank (h)erkent het belang van collectieve en individuele belangenbehartiging in het 

werk van De Unie en andere vakorganisaties en ondersteunt initiatieven voor draagvlak 

en ledenwerving zoals de Rabobonden. 

• Bestaande leden kunnen hun vakbondscontributie, al dan niet via de werkkostenregeling, 

volledig (fiscaal) declareren.   

• Nieuwe medewerkers krijgen bij indiensttreding een jaar lang lidmaatschap van een 

vakorganisatie naar keuze vergoed door de bank. 

• Vakorganisaties kunnen hun dienstenverlening, waaronder inzetbaarheid, mobiliteit, 

juridisch & financieel advies en loopbaanontwikkeling aan Rabomedewerkers leveren en 

de bank betaalt het gebruik ervan. 

• Werkgever stelt een bedrag beschikbaar voor een MVO-doel. De Unie zet dit bedrag in 

voor de werkzaamheden van de stichting Persoonlijk & Betrokken. 

• Werkgevers hebben belang bij het collectief organiseren van hun arbeidsvoorwaarden en 

betalen daarom een faire prijs voor het geleverde werk van de vakorganisaties. 

Beoogde doel: De behartiging van het belang van de medewerkers wordt gewaarborgd, gewaardeerd 

en door de vakorganisaties ingevuld.  

 


