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RET NV 
T.a.v.  mevrouw A.M.G  Heijnen, manager HR 
Laan op Zuid 2 
3071 AA   Rotterdam 
 
Tevens per mail verzonden: AMGheijnen @ret.nl 
 

 

Nederland, 22 december 2021 

 

Geachte mevrouw Heijnen, beste Angelique, 
 
De bonden betrokken bij de huidige cao RET NV, zijn in gezamenlijkheid gekomen tot voorstellen voor een 
nieuwe cao. Onze voorstellen zijn in het licht van een aantal maatschappelijke en ook RET specifieke 
ontwikkelingen tot stand gekomen.  
 
Wij zien bijvoorbeeld dat de balans tussen vraag en aanbod van arbeid is verstoord. Werkgevers moeten al het 
mogelijke doen om het bestaande personeel gemotiveerd te blijven binden aan de organisatie.  We zien ook 
dat medewerkers door het verschuiven van de AOW grens steeds langer blijven doorwerken. We zien een 
toename in werkdruk, uitval en geen of onvoldoende balans tussen werk en privé. Bovenal zien we dat de 
koopkracht hard achteruit holt. 
 
Om deze negatieve effecten tegen te gaan en zo veel als mogelijk op te vangen is naar ons oordeel een 
samenhangend pakket van maatregelen noodzakelijk, zoals verwoord in onze inzetbrief. 
 
Onze inzet behelzen maatregelen op korte termijn. Van de organisatie vragen we vooral ook ons een doorkijkje 
te geven naar de toekomst. Hoe ziet bijvoorbeeld de komende jaren de strategische personeelsplanning (SPP) 
eruit. Welke kennis en expertise wordt er van de medewerkers gevraagd? Waar ontstaan knelpunten? Welke 
toekomstige medewerkers wil je als organisatie? Hoe geef je invulling aan het begrip goed 
werkgeverschap?  Maar ook hoe blijf je als werkgever voor de nieuwe toetreders aantrekkelijk 
 
Kortom wij gaan graag met u in gesprek en zullen onze voorstellen in het komend cao overleg verder 
toelichten.  Wij hopen in ieder geval op constructieve onderhandelingen, die leiden naar een cao die groot 
draagvlak heeft onder medewerkers en werkgever! Mochten we al pratende onverhoopt tot de conclusie 
komen dat we nog een voorstel hebben dan zullen we dat tijdens het gesprek inbrengen.   
 
Graag zien wij uw voorstellen en de uitnodiging voor het overleg tegemoet 
  
 
Met vriendelijke groet namens, 
 
 
FNV: Eric Vermeulen, Henk van der Maden  VOR: Henk Lansink, René Sandifort 
 
CNV: Bert Versluis, Sandy Provence  AVV: René Koorn, Ruben van Buuren 
 
BV200: John Limburg, Peter den Exter 
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Inzet bonden RET  
 
 

Looptijd   
Wij stellen voor een looptijd van 1  jaar ingaande per 1-01-2022 tot en met 31 -12-2022 
     

Loon 
Een structurele procentuele loonsverhoging ter grootte van de inflatieverwachting op het moment van het 
sluiten van een onderhandelaarsakkoord. Daarnaast een structurele verhoging van alle schaalbedragen met 
100 euro bruto 
 

Inkorting doorlooptijd 32* 
In de vorige Cao is er een start gemaakt met het inkorten van schaal 32*. Dit traject willen wij voortzetten. Wij 
stellen voor dat medewerkers instappen bij trede 5. Verder stellen we voor de doorlooptijd naar het eind van 
de schaal te verkorten.  
 

CPU regeling  
Het CPU-bedrag staat sinds 2008 op € 400,-- bruto. Wij vinden het passend dat het  CPU-bedrag voor iedere 
32* medewerker beschikbaar wordt gesteld en jaarlijks wordt geïndexeerd met CPI indexcijfer van de maand 
oktober. 
 
 

Tegemoetkoming ziektenkostenverzekering  
Wij stellen voor om de tegemoetkoming van de premie basis ziektekostenverzekering- het huidige 
artikel 93-  te verhogen met €10,-- per maand.  Verder stellen we voor om dit bedrag jaarlijks te 
indexeren. 

 
 

Duurzame inzetbaarheid (DI) 
Wij stellen voor om voor de komende CAO -periode te komen tot een verdere ontwikkeling van het huidig 
vitaliteitsbeleid. (Duurzame inzetbaarheid) 
 
Duurzame Inzet van medewerkers staat al een aantal jaren hoog op de agenda van werkgever en werknemers. 
Werkgroepen worden ingericht om hier concrete afspraken over te maken. Vaak goedbedoeld. Helaas is de 
praktijk dat alle goede bedoelingen ten spijt het strand in de financiering van maatregelen en daarmee de 
praktische uitvoering ervan. 
 
Om dit obstakel weg te nemen stellen we voor om financiële middelen te reserveren zodat echt werk gemaakt 
wordt van DI-beleid. Voorgesteld wordt om 1% van de totale loonsom te reserveren voor collectieve DI-
maatregelen.  
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Aanpassing bestaande regelingen 
         

• 60 plus regeling: Wij vinden het wenselijk om de toepassing van deze regeling voor iedereen naar rato 
van de overeengekomen werkuren per week gelijk te maken. 

 
• Toekenning verlof: We vinden het onderscheid in toekenning verlof op grond van datum 

indiensttreding en/of op grond van schaalindeling – artikel 48a lid 1 - ongewenst. Wij stellen voor dat 
elke medewerker recht heeft op 180,8 uur verlof per kalenderjaar voor werknemers met een volle 
dienstbetrekking. Deeltijders naar rato. 

 
• Overwerk verplichting: voorgesteld wordt dat de medewerker van 55 jaar of ouder niet langer 

verplicht wordt om overwerk te verrichten en zich beschikbaar te houden buiten zijn werkrooster.   
     

• Nachtdiensten: voorgesteld wordt dat de medewerker van 54 jaar of ouder niet langer verplicht wordt 
om nachtdiensten te draaien.  

 
 

Wet WIEG  aanvullend Geboorteverlof  
Per 1 juli 2020 is de wet gewijzigd en kunnen partners maximaal 5 weken verlof opnemen. De werkgever wordt 
door het UWV gecompenseerd tot 70% van het dagloon. Wij stellen voor dat werkgever dit aanvult tot 100% 
van het salaris 
  
 

Bijdrage contributie lidmaatschap vakbond   
Wij stellen voor dat de werkgever jaarlijks een netto-uitkering doet ter compensatie van het betaalde 
contributiebedrag na aftrek fiscale verrekening 
 
   

CAO redactie  
In de loop van de jaren zijn er verschillende interpretaties en uitvoeringswijzen ontstaan van regelingen uit het 
Handboek en cao. Artikelen verwijzen naar vervallen artikelen of zelfs naar formele – doch niet 
geactualiseerde- afspraken. Wij stellen daarom voor om de komende maanden tot 1 januari 2023 te gebruiken 
om de huidige regelingen te inventariseren, te actualiseren en daarna te verwoorden in een actuele en 
leesbare cao en Handboek.  
 
De geactualiseerde cao zal dan als basis dienen voor de eerstvolgende onderhandelingen                     
 
Wij stellen voor een paritaire werkgroep in te stellen om de cao aan te passen in een leesbaar en begrijpelijke 
document.     
 
 

Sociaal statuut 
Naast de reeds eerder overeengekomen verlening van het huidig sociaal statuut stellen wij voor om deze met 
een extra jaar te verlengen 
 


