
24 maart 2011  1 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT RABOBANK CAO 2011-2012 
  
Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV 
Dienstenbond anderzijds, hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met betrekking tot de 
Rabobank CAO 2011-2012. Dit onderhandelingsresultaat is van toepassing op circa 40.000 
medewerkers in Nederland. De vakorganisaties leggen het resultaat positief voor aan hun leden. 
 
 
LOON EN LOOPTIJD 
Looptijd 
De Rabobank CAO heeft een looptijd van 14 maanden, van 1 mei 2011 tot 1 juli 2012. 
 
Inkomensaanpassing 
Per 1 juli 2011 worden de vaste maandsalarissen en de minima en maxima van alle salarisschalen 
verhoogd met 1,5%. 
 
Persoonlijk Budget 
Met ingang van 1 oktober 2011 wordt de opbouw van het persoonlijk budget verhoogd van 2,5% naar 
2,9%.  
 
 
MARKTCONFORM BELONEN 
CAO-partijen hebben afgesproken de salarisschalen 10 tot en met SK B te verruimen door de betreffende 
schaalmaxima te verhogen. 
 
Per 1 januari 2012 worden de maxima van de salarisschalen 10, 11, SK A en SK B als volgt:  
 

Schaal Nieuw 
maandbedrag 

Obv arbeidsduur: 

10 6.106,76 36  
11 7.348,29 36  

SK A 9.868,13 40  
SK B 11.686,41 40  

 
Indien op 1 januari 2012 sprake is van een individuele toeslag (onder welke naam ook, zoals bijvoorbeeld 
persoonlijke toeslag, (buitengewone) arbeidsmarkttoeslag, marktwaardetoeslag of anderszins), vervalt 
deze en wordt het maandsalaris van de medewerker verhoogd met het bedrag van de toeslag tot maximaal 
het nieuwe schaalmaximum. Een eventueel restant van deze individuele toeslag wordt opnieuw als toeslag 
toegekend.  
Uitsluitend de waarnemingstoeslag, werktijdentoeslag, meerwerktoeslag, feestdagentoeslag en 
ploegentoeslag (inclusief eventuele gewenningstoeslag) blijven bij deze vermindering buiten 
beschouwing. 
 
In de bepaling over de algemene inkomensaanpassing voor Senior Kader worden de woorden ‘per 1 
januari’ geschrapt. 
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INZETBAARHEID 
EVC 
CAO-partijen zijn overeengekomen dat de EVC-procedure onderdeel zal uitmaken van de 
studiefaciliteitenregeling. Dat betekent dat wanneer medewerker en leidinggevende hebben afgesproken 
dat de medewerker een EVC-procedure volgt, de kosten van de procedure voor rekening van de 
werkgever zijn. De eventueel daarna te volgen opleiding wordt aangemerkt als loopbaangericht.  
 
Loopbaanchecks 
In de CAO staat een bepaling dat medewerkers de mogelijkheid hebben in overleg met hun 
leidinggevende een loopbaancheck te doen. CAO-partijen zijn overeengekomen dat aan deze bepaling 
wordt toegevoegd dat deze loopbaancheck ook via vakorganisaties kan worden gedaan. Dit onder de 
voorwaarde dat bij toetsing van de betreffende loopbaanbureaus door de afdeling Rabobank Concern 
Inkoop van Rabobank Nederland, de bureaus zich kwalificeren als preferred supplier. 
 
Studiefaciliteitenregeling 
De toelichting op het HR Portaal over de studiefaciliteitenregeling wordt zodanig aangepast, dat duidelijk 
is dat een MBO- of HBO-opleiding afhankelijk van het leerdoel ofwel loopbaan- ofwel functiegericht is. 
 
Combinatie werk en mantelzorg 
Steeds meer medewerkers hebben mantelzorgtaken. CAO-partijen vinden een goede balans tussen 
verplichtingen op het werk en privé (als mantelzorger) van belang en deze balans zou waar nodig 
onderwerp van gesprek moeten zijn tussen medewerker en leidinggevende. In de dialoog tussen 
medewerker en leidinggevende komt aan de orde hoe de medewerker invulling kan geven aan de 
combinatie werk en mantelzorg. Voor oplossing van eventuele knelpunten in een dergelijke situatie zijn 
diverse instrumenten en regelingen beschikbaar, zoals: langdurig zorgverlof, aanpassing arbeidsduur, 
onbetaald verlof, ouderschapsverlof. Rabobank zal in communicatieve zin aandacht besteden aan het 
onderwerp werk en mantelzorg, waarbij ook de faciliteit van de ‘Zorgregelaar’ (in de aanvullende 
collectieve ziektekostenverzekering) een plek krijgt. 
 
Diversiteit 
Rabobank is bereid mee te werken aan een door CNV Dienstenbond te nemen initiatief, om –in 
bijvoorbeeld een artikel- aandacht te vestigen op goede voorbeelden op het gebied van culturele 
diversiteit. 

 
Arbeidsparticipatie ouderen 
CAO-partijen agenderen het onderwerp ‘arbeidsparticipatie van ouderen’ voor een periodiek overleg 
(waarbij ook kaderleden van vakorganisaties aanwezig zijn). Het gesprek hierover wordt onder meer 
gevoerd op basis van de bevindingen van het Project Inzetbaarheid (uitgevoerd door HR Rabobank) en 
waarbij de ‘Beleidsagenda 2020’ van de Stichting van de Arbeid in aanmerking wordt genomen. 
 
 
SENIORENREGELING 
CAO-partijen hebben afgesproken dat de seniorenregeling wordt beëindigd per 1 januari 2014. Voor de 
medewerkers die op die datum al gebruikmaken van de seniorenregeling blijft deze van kracht, maar er 
kunnen geen nieuwe deelnemers meer toetreden. Het vervallen van de regeling wordt gecompenseerd 
door een verhoging van de opbouw van het Persoonlijk Budget per 1 januari 2014 voor alle medewerkers 
met 0,2%-punt.  
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FLEXIBILISERING VAN WERKTIJDEN 
 
Gebruikelijke werktijden 
De gebruikelijke werktijd op maandag tot en met vrijdag wordt verruimd door de eindtijd te verschuiven 
van 21.00 uur naar 22.00 uur voor alle medewerkers.  
De ze wijziging heeft geen gevolgen voor de urenindex-tabel van de ploegendienstregeling. 
 
Werken op zaterdag 
CAO-partijen hebben geconstateerd dat door de introductie van de regeling ‘Werktijden met toeslag’ 
onbedoeld de mogelijkheid om de gewerkte uren op zaterdag (tussen 08.00 en 17.00 uur) te compenseren 
in tijd, is komen te vervallen. Dit zal worden aangepast. 
 
CAO-partijen spreken verder af dat de onderwerpen gebruikelijke werktijden en zaterdagtoeslag tot  
1 januari 2014 geen onderwerp zullen zijn van CAO onderhandelingen. 
 
Meerwerk 
De definitie van meerwerk wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2011 is pas sprake van meerwerk als de 
gemiddelde arbeidsduur over twee kwartalen gerekend wordt overschreden. Er zal in dit kader een advies 
komen over de administratieve afwikkeling van meerwerk. 
 
Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag vervalt als feestdag en wordt in plaats daarvan een verplichte vrije dag met behoud van 
salaris, tenzij de lokale bank of betreffende eenheid geopend blijft. De werkgever kan met instemming 
van de OR voor de betrokken medewerkers in het betreffende kalenderjaar in plaats van Goede Vrijdag 
een andere dag aanwijzen als verplichte vrije dag.  
 
Sociale innovatie 
CAO-partijen hebben afgesproken in hun reguliere periodiek overleg stil te staan bij Het Nieuwe Werken. 
De programmamanager Unplugged en een adviseur van de Arbodienst zullen gevraagd worden een 
toelichting te geven op de stand van zaken binnen de Rabobank. 
 
 
VADERSCHAPSVERLOF 
In de CAO wordt ‘vaderschapsverlof’ opgenomen. Dit betekent dat de medewerker van wie de partner 
bevalt, gebruik kan maken van drie dagen betaald vaderschapsverlof (in aanvulling op het wettelijke recht 
op twee dagen kraamverlof vanuit de Wet Arbeid en Zorg). CAO-partijen hebben dit verlof 
geïntroduceerd, met als doel verder bij te dragen aan een evenwichtige verdeling van zorgtaken. 
 
 
DUURZAAMHEID/VERVOER  
Vanuit de kernwaarde ‘duurzaamheid’ streven CAO-partijen naar verdere milieubesparing en willen het 
reizen met openbaar vervoer verder stimuleren. Dit draagt bij aan het ‘vergroenen’ van de CAO. Daarom 
is afgesproken dat per 1 december 2011 de reiskosten woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer vanaf 
6 km volledig worden vergoed.  
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STUDIEAFSPRAKEN EN EVALUATIES 
Studie representativiteit vakorganisaties 
CAO-partijen zullen gezamenlijk de studie representativiteit verder uitvoeren en afronden en vervolgens 
in gesprek gaan over de uitkomsten. Onderdeel van de studie wordt een brainstormsessie met 
medewerkers, naar aanleiding van de resultaten van het vragenlijstonderzoek. 
 
Vooruitlopend op de resultaten van de CAO-studie Representativiteit is een tweetal concrete afspraken 
gemaakt om de zichtbaarheid van vakorganisaties binnen Rabobank te vergroten. Allereerst wordt op de 
Onboardingsite voor nieuwe medewerkers informatie opgenomen over de (rol van) vakorganisaties 
binnen Rabobank, met links naar de sites van de betreffende vakorganisaties. Daarnaast zullen CAO-
partijen bespreken hoe het CAO-akkoord gezamenlijk onder de aandacht te brengen. 
 
Studie werk en duurzaamheid 
CAO-partijen zullen gezamenlijk de studie werk en duurzaamheid afronden en vervolgens in gesprek 
gaan over de uitkomsten. 
 
Implicaties verhoging AOW-leeftijd  
Uiterlijk in het begin van de tweede helft van 2011 of zoveel eerder als mogelijk gelet op het te 
verwachten pensioenakkoord en te verwachten pensioen- en fiscale wet- en regelgeving, starten CAO-
partijen een project om voor de Rabobank-pensioenregeling de effecten in kaart brengen van het te 
verwachten pensioenakkoord en daaruit voortkomende wetgeving. Doel is te komen tot voorstellen aan 
CAO-partijen voor aanpassing van de Rabobank-pensioenregeling, zodanig dat deze toekomstbestendig 
is. Indien relevante wetgeving al per 1 januari 2012 van kracht wordt, zal de pensioenregeling tijdens de 
looptijd van de CAO aangepast moeten worden. De deelnemersraad van het pensioenfonds, de 
medezeggenschap en de Vereniging Gepensioneerden Rabobank worden ook bij dit project betrokken. 
 
Evaluatie Performance Management 
CAO-partijen zullen de gezamenlijke evaluatie van Performance Management afronden en vervolgens in 
gesprek gaan over de uitkomsten. 
 
Benefitshop 
Rabobank onderzoekt de haalbaarheid van een ‘Benefitshop’ bij Rabobank en informeert de 
vakorganisaties over de voortgang in het periodiek overleg. Waar nodig worden de vakorganisaties 
bij uitvoering van onderdelen van het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt nagegaan wat 
de (on)mogelijkheden, voorwaarden en consequenties zijn van de koppeling van een Benefitshop 
met vormen van persoonlijke financiële planning. Daarnaast wordt bekeken welke 
arbeidsvoorwaardelijke elementen tegen welke waardering in een Benefitshop ondergebracht 
kunnen worden. Deze vervolgstudie moet resulteren in een business case (met explicitering van de 
systeemvereisten, een begroting van de benodigde investering en een realistische tijdsplanning), op 
grond waarvan besloten kan worden of een ‘Benefitshop’ bij Rabobank haalbaar is en op welke 
termijn. 

 
 
OVERIGE 
Maaltijdvergoeding 
De maximale maaltijdvergoeding, die geldt wanneer een medewerker door ploegendienst, meerwerk of 
inroostering buiten de gebruikelijke werktijd niet in staat is ’s avonds thuis te eten, wordt verhoogd van 
€ 11,80 naar € 13,50. 
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Bereik Rabobank CAO  
CAO-partijen verlenen Obvion dispensatie voor de CAO-paragraaf Beloning uit hoofdstuk 2 Inkomen. 
Voor medewerkers van Obvion geldt het met de Ondernemingsraad overeengekomen beloningsbeleid.  
 
CAO-regelingen op HR portaal 
Teneinde eventuele onduidelijkheid te voorkomen, hebben CAO-partijen afgesproken dat bij de 
regelingen die formeel deel uitmaken van de CAO, maar die op het HR Portaal staan, een zinsnede in de 
CAO wordt opgenomen waaruit blijkt dat de regeling integraal onderdeel uitmaakt van de CAO. Het 
betreft de volgende regelingen: Gedragsregels voor de medewerker bij ziekte/arbeidsongeschiktheid, 
Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen, Uitgangspunten Arbobeleid en Handleiding Performance 
Management. 
Daarnaast is afgesproken dat de tabel met Hay-punten per functiegroep wordt verplaatst naar het HR 
Portaal. In de CAO wordt opgenomen dat deze tabel integraal onderdeel uitmaakt van de CAO. 
 
Social Audit 
Jaarlijks bepreken CAO-partijen in het periodiek overleg informatie met betrekking tot het sociaal beleid 
(uit o.a. het maatschappelijk jaarverslag). 
 
Internationale collegialiteit  
Rabobank heeft toegezegd bereid te zijn om vakorganisaties in contact te brengen met relevante 
organisatieonderdelen binnen Rabobank, met als doel te bezien of en hoe samenwerking mogelijk zou 
zijn om vakbondswerk in ontwikkelingslanden te professionaliseren.  
 
Werkgeversbijdrage  
De Rabobank betaalt een bijdrage aan de vakorganisaties voor het faciliteren van hun werkzaamheden ten 
behoeve van de Rabobank in algemene zin. Daarnaast is een extra bedrag voor de werkgeversbijdrage 
toegezegd, waarmee de inzet van pensioenspecialisten van vakorganisaties in het project ‘Implicaties 
verhoging AOW-leeftijd’ geacht wordt betaald te zijn.  
 
Tekstuele wijzigingen 
CAO-partijen hebben enkele tekstuele, maar niet-inhoudelijke wijzigingen van de CAO afgesproken. 
 
Datum in werking treden van de afspraken 
Tenzij hierboven een andere datum is genoemd, treden de gemaakte afspraken in werking op de 
ingangsdatum van de CAO, 1 mei 2011. 
 
De onderhandelaars van de vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat positief aan hun leden 
voorleggen. Uiterlijk 18 april 2011 zullen CAO-partijen vaststellen of dit onderhandelingsresultaat kan 
worden omgezet in een definitief akkoord. 
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Ondertekening 
 
De vertegenwoordigers van de partijen stemmen in met de tekst van dit onderhandelingsresultaat. 
 
Den Dolder, 24 maart 2011 
 
 
 
De Unie        CNV Dienstenbond 
 
 
 
 
 
 
 
E.J.P. Rog        S.N.D. Hendriks-Sneijder 
 
 
 
FNV Bondgenoten 
 
 
 
 
 
 
 
J.P. Veenhuizen 
 
 
 
Rabobank Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
R. van Hattem      T.J. van der Heijden   
 
 
 
 
 
 
 
A.J. Verstoep-van Woerden    A.H. Agterberg 


