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Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 17 januari jl. heeft het halfjaarlijks overleg plaatsgevonden met Andrea Agterberg en
Erwin Verboom van de Rabobank. Namens de vakorganisaties RMU Werknemers en CGMV waren,
naast ondergetekende aanwezig: Jan Grootenhuis, Jan Mijnans en Dieger Harmsen. Niels Rook
(CGMV) was door omstandigheden verhinderd. De bijeenkomst stond vooral in het teken van een
toelichting op de vorig jaar gesloten 4-jarige cao en het sociaal plan.
Ontwikkelbudget
Het afgesproken ontwikkelbudget (voor 2017 en 2018 € 1.500,- daarna € 1.000,-), is aanvullend op
het opleidingsbudget voor functiegerichte opleidingen. De gesprekken tussen leidinggevende en
medewerker in het kader van GROW! (in de plaats gekomen van Performance Management) lenen
zich er goed voor om stil te staan bij wat de medewerker onderneemt met zijn ontwikkelbudget. Het
budget is bedoeld voor zowel de medewerker in tijdelijke dienst als in vaste dienst. Als de
leeractiviteit onder werktijd plaatsvindt komt 50% van de tijd voor rekening van de werkgever (met
een maximum van 50 uur per kalenderjaar) en 50% voor rekening van de werknemer. Een
medewerker behoeft geen toestemming van de manager voor verzilvering van zijn of haar
ontwikkelbudget. De medewerkers moeten zich wel realiseren dat er vaak btw betaald moet worden.
Het jaarlijks beschikbare bedrag is incl. btw. Pensioen
Conform de gemaakt afspraak in het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao vindt er thans
overleg plaats met het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds over de risico’s van de lage rente op
de realisatie van de pensioenopbouw. De langdurige lage rente stand heeft zijn weerslag op de
dekkingsgraad. De informatie op de site van het Rabo pensioenfonds geeft aan dat de
beleidsdekkingsgraad (106,8% ultimo november 2016) lager is dan de vereiste dekkingsgraad
(114,1% ultimo november 2016). Het pensioenfonds zit al in een fase van een bij de DNB ingediend
herstelplan. Met de afspraak in 2013, waarbij de pensioenregeling fundamenteel is aangepast, is bij
de bijdrage pensioenpremie van de Rabobank gefixeerd. Als door een blijvende lage rentestand de
pensioenverplichtingen onder druk komen te staan kan dat tot gevolg hebben dat het nagestreefde
opbouwpercentage van 2% in enig jaar niet wordt gerealiseerd.
GROW!
De bepalingen in de cao en de handleiding Performance Management zijn vervallen. Vanaf 2017
geldt GROW! De vakorganisaties, partij bij de cao, worden betrokken bij de verdere uitrol/uitwerking
van GROW! In lijn met de beoordelingsscore binnen GROW!, op basis van een 3-puntschaal, is de
tabel individuele salarisaanpassing gewijzigd. Deze gewijzigde tabel geldt voor de beoordeling over
het jaar 2017. De drie pijlers van GROW! zijn: bijdrage (resultaten), gedrag en ontwikkeling van de
medewerker. Continue dialoog en feeedback over en weer tussen manager en medewerker en
collega’s is onlosmakelijk onderdeel van GROW! Uitgangspunt is verder dat medewerkers ‘goed’
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functioneren en dat de focus derhalve ligt op wat de medewerker al goed kan, en hoe dat nog verder
te verbeteren, in plaats van op wat de medewerker niet kan.Kennismaking met Erwin Verboom
Tijdens het overleg is kennis gemaakt met Erwin Verboom. Hij is hoofd van het Centre of Expertise en
Employee Relations. Samen met Andrea Agterberg voert hij het overleg met de vakorganisaties
inzake de arbeidsvoorwaarden.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Wereldwijd heeft er in de tweede helft van 2016 een medewerkerstevredenheidsonderzoek
plaatsgevonden (OHI). Ongeveer 17.000 medewerkers hebben gereageerd (44%). De uitkomsten van
het onderzoek waren niet zo tevreden stellend voor de Raad van Bestuur van de Rabobank. Andere
instellingen scoorden hoger. Nagegaan moet worden hoe de bank efficiënter georganiseerd kan
worden. Het thema direction (aansturing) scoorde bijvoorbeeld slecht. Daarentegen scoorden
innovation en learning beter dan de vorige keer. Hoe betekenisvol is de visie van de Rabobank? De
Rabobank is er blijkens de uitkomsten van het onderzoek niet volledig in geslaagd om daar de
medewerkers van te doordringen. Belangrijk voor de bank is dat mensen goed gaan werken omdat
zij de verbinding met de klant moeten maken. Er is een negatief beeld over de organisatie en er zit
nogal wat verzuring in het bedrijf. Het algemeen gevoelen is dat de medewerkers de voorgenomen
verandering sneller doorgevoerd zouden willen zien. Erwin Verboom geeft aan dat het management
van de uitkomst is geschrokken, maar tegelijkertijd denkt hij ook dat de binding van de medewerkers
juist groot is. De situatie van de bank gaat medewerkers, gelet op alle reacties, aan het hart. We
moeten als bank een draai maken. Waarom willen mensen bij de bank werken? Uitdaging zal zijn om,
ondanks het kleiner worden, de verbinding te houden met de samenleving. Het management zal de
uitkomst gaan delen met de medewerkers. In de uitwerking gaan de lokale banken er mee aan de
slag.
Actief mobiel fase
Met de actief mobiel fase hopen de cao-partijen al in een vroegtijdig stadium (de fase voor bekend
worden van boventalligheid) bewustzijn te bewerkstelligen over de komende veranderingen en
medewerkers aan te zetten om aan de slag te gaan met het vergroten van hun inzetbaarheid. De OR
heeft op dit punt een stevigere positie gekregen. In het overleg met de bestuurder is een vast
bespreekpunt of, en voor welke functies/functiedomeinen en/of afdelingen, sprake zal zijn van
belangrijke veranderingen die leiden tot boventalligheid. Nadat de OR is geïnformeerd wordt voor de
betreffende doelgroep de actief mobiel fase ingesteld.
De minimale duur van deze fase is 3 maanden (tot aan de datum van boventalligheid) en de
maximale duur is 2 jaar. Er is in deze fase nog geen sprake van boventalligheid. De medewerkers
worden extra gestimuleerd om gericht te werken aan de eigen inzetbaarheid en het ‘in beweging’
komen. Hun arbeidsmarktpositie wordt verstevigd. Als de medewerker een lager betaalde functie
binnen de Rabobank of Obvion aanvaardt is er sprake van compensatie. Wordt een functie buiten de
Rabobank aanvaard waarbij het jaarinkomen lager is dan het laatstverdiende jaarinkomen bij de
Rabobank is er – afhankelijk van de lengte van het dienstverband – sprake van loonsuppletie.
Samen Werkt!
Samen Werkt! blijft de uitvoerder van de begeleiding van boventalligen, en zal zich ook in
samenwerking met HR van de lokale banken gaan richten op de medewerker in de zogenaamde
actief mobiele fase (zie hierboven).
Heroriëntatie
Vanaf datum boventalligheid hebben alle medewerkers recht op 3 maanden heroriëntatie. Daarna
gaat de medewerker uit dienst en ontvangt hij of zij een ontslagvergoeding. De medewerker is in de
deze periode vrijgesteld van werk. In deze periode kan de medewerker met voorrang solliciteren op
vacatures binnen de bank en eventueel tijdelijk werk gaan verrichten binnen de Rabobank.
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Er is de mogelijkheid om per datum boventalligheid of gedurende periode van heroriëntatie uit
dienst te treden: de medewerker ontvangt dan 75% van de resterende bruto maandsalaris(sen) (excl.
vakantietoeslag en 13e maand) bovenop de ontslagvergoeding.
Alle boventallige medewerkers kunnen gebruik maken van begeleidingsactiviteiten via door de
Rabobank geselecteerde bureaus. De boventallige medewerker maakt samen met de
migratiemanager een persoonlijk plan. Belangrijk is te weten, dat weliswaar de periode van
heroriëntatie slechts 3 maanden is, maar dat de begeleiding na beëindiging van het dienstverband
voortgezet kan worden tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf datum boventalligheid.
Exchange Center
Iedere boventallige medewerker, of als je het wordt (op basis van een lopende adviesaanvraag),
wordt de gelegenheid geboden een intakegesprek te hebben met het Exchange Center en een
Arbeidsmarktwaardescan te doen. Het Exchange Center is een initiatief van Rabobank en
Randstadgroep, bedoeld om boventallige medewerkers via een jaarcontract met Randstad Groep en
het werken bij diverse opdrachtgevers naar een duurzame baan te begeleiden.
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Verhouding vast en flexibel
Heel globaal heeft de Rabobank voor ongeveer 85% medewerkers in vaste dienst en is de flexibele
schil ongeveer 15%. Bij de lokale banken zal de flexibele schil minder zijn dan 15% en bij Rabo
Nederland zal het aantal flexkrachten groter zijn dan de 15%.
Vervolgafspraak
Er is een vervolgafspraak gemaakt voor dinsdag 12 september a.s.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik
Met vriendelijke groet,

Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU Werknemers
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