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Onderwerp: Een nieuwe CAO RET. Voor nu en straks  

 
 
 
Geachte CAO-overlegpartners,  
 
Het jaar 2021 is zo goed als voorbij. Dat betekent dat onze CAO RET N.V. afloopt. 
Aanstaande donderdag staat de eerste afspraak met u als overlegpartners gepland. Dan gaan 
we met elkaar in gesprek over afspraken voor een nieuwe CAO. De RET zet in op een CAO 
die kijkt naar de toekomst en bij voorkeur over de jaren heen, die alle medewerkers zekerheid 
biedt en bijdraagt aan een sterk en robuust RET.  
 
 
Meer reizigers ervaren de perfecte reis    
Op dit moment zitten we in een moeilijke periode. De coronapandemie heeft de afgelopen 2 
jaar veel van iedereen gevraagd. De RET heeft zich aangepast en is doorgegaan. Dit hebben 
we samen met alle medewerkers gedaan en dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn. 
Financieel hebben we nog een lange weg te gaan. Gezien het feit dat er nog altijd meer geld 
uitgaat dan binnenkomt, is de financiële ruimte uiterst klein.   
 
Ook al hebben we nu te kampen met lage reizigersaantallen, onze klanten stellen nog steeds 
hoge eisen aan het openbaar vervoer. We hebben daarnaast te maken met klanten die als 
gevolg van de coronapandemie hun reizigersgedrag aanpassen en bijvoorbeeld op andere 
tijden reizen of thuiswerken. Klantvriendelijkheid en nog beter inspelen op de behoefte van de 
reizigers, is daarmee nog belangrijker om onze klanten terug te krijgen in het openbaar 
vervoer. Dat kunnen we alleen samen, als één RET en met alle RET-ers.   
 
De perfecte reis voor de klant heeft ook goed onderhouden infrastructuur en voldoende 
beschikbaar materieel nodig. Dat heeft de afgelopen periode wel uitgewezen. Daarom zetten 
we in op voldoende personeel dat vakbekwaam wordt, is en blijft. We stellen alle 
medewerkers in staat om technologische ontwikkelingen eigen te maken en verwachten dat 
medewerkers hier zelf ook actief aan werken. Waar nodig versterken we hen in de basis- en 
digitale vaardigheden.  
 
Onze inzet is:  
- Het introduceren van een tijdelijke aanvullende maatregel op gebied van retentiebeleid ten 

behoeve van moeilijk vervulbare vacatures bij afdeling Techniek. Gedurende de looptijd 
van de nader af te spreken CAO RET N.V. hanteren we voor nieuwe medewerkers in de 
betreffende functies bij Techniek een behoudpremie. De RET zal tijdens één van onze 
cao-overleggen een concreet voorstel doen hiervoor.  
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Gezonde medewerkers nu en in de toekomst   
We zien graag dat al onze collega’s gezond hun pensioen halen. Binnen de RET of 
daarbuiten. De gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen de RET is hoog en we moeten 
steeds langer doorwerken. Verschillende collega’s ervaren dat het moeilijk is om gezond en 
gemotiveerd door te werken tot het pensioen. Het is daarom goed dat er een zware 
beroepenregeling is. Die biedt een mooi houvast.    
 
Het verzuim, en de kosten die daarmee gemoeid zijn, is hoog. Daar kunnen we met zijn allen 
aan werken. We willen alle collega's in staat stellen om meer regie te krijgen op werktijden en 
verlof en daarmee de werk-privé balans. Dit is in onze ogen een belangrijk ingrediënt om 
vitaal en gemotiveerd aan het werk te blijven. En tegelijkertijd stimuleren we leidinggevenden 
om het goede gesprek te voeren dat hierbij faciliteert. Samen in gesprek en vaststellen wat 
nodig is, voor alle generaties.   
 
Kortom, als RET willen we de band met onze medewerkers versterken en aantrekkelijker 
worden voor toekomstige medewerkers. Naast een salaris waaruit waardering blijft spreken, 
zoals dat ook in de afgelopen jaren was, spelen we graag in op thema's die voor hen 
belangrijk zijn in hun werk. Wat dat is, verschilt vaak per persoon en per functie. Samen 
moeten we onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de krappe financiële kaders zijn, 
waar de financiële middelen vandaan kunnen komen en hoe het ook echt in de praktijk te 
realiseren is.   
 
Onze inzet is:  
- Het herijken van de bestaande leeftijdsregelingen en tegelijkertijd te komen tot een 

individuele verlofspaarregeling waarmee voldoende hersteltijd wordt geboden. De huidige 
regelingen voldoen niet aan de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. 
Het pensioenakkoord biedt de mogelijkheid om tot 100 weken verlof te sparen, 
bijvoorbeeld voor eerder stoppen met werken of een tussentijdse langdurige verlofperiode. 
De RET zal tijdens een van onze cao-overleggen een voorstel doen hiervoor.  

 
 
Verandering en zekerheid gaan hand in hand   
De RET biedt medewerkers graag zekerheid en toekomstperspectief. Tegelijkertijd willen we 
de mogelijkheid hebben om bij het aantrekken van nieuwe medewerkers flexibel te zijn, zodat 
afdelingen en collega’s minder werkdruk ervaren. Bijvoorbeeld door studenten de gelegenheid 
te geven tijdens hun studie parttime en op afroep voor de RET werkzaam te zijn.    
 
Klaar zijn voor de toekomst betekent aanpassen waar nodig en tegelijkertijd zekerheid bieden 
waar dit kan. Als afspraken en regelingen niet meer passen bij de tijd en/of de mensen 
waarvoor ze zijn gemaakt, dan moeten we deze durven aan te passen. De RET is een bedrijf 
waarin afspraken en regelingen belangrijk zijn en zekerheid aan medewerkers geeft. Dit is 
een belangrijk goed dat overeind mag blijven. Veranderen om het veranderen past hier niet 
bij, maar ook (koste wat het kost) vasthouden aan het oude is onverstandig en kan juist het 
tegenovergestelde effect hebben.   
 
Onze inzet is:  
- Het opzetten van een pool van flexibel inzetbare mensen die de ritten willen rijden in 

roosters die we moeilijk dicht krijgen. We willen hiervoor in ieder geval via een 
uitzendbureau studenten inzetten. Deze inzet levert stabiliteit, meer verlofmogelijkheden 
en minder werkdruk op bij de huidige medewerkers.  

 
- Te komen tot een leesbare en correcte CAO RET N.V. door artikelen en teksten te laten 

aansluiten bij de huidige wet- en regelgeving, terminologie te verduidelijken, maar ook 
door kritisch te kijken naar welke onderwerpen niet meer aansluiten bij de dagelijkse 
praktijk of niet meer goed functioneren.  
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Continuïteit van het bedrijf   
Wanneer we de toekomst met vertrouwen tegemoet wil treden, is de belangrijkste voorwaarde 
dat de RET weer een financieel gezond bedrijf wordt. De coronapandemie heeft ertoe geleid 
dat we een groot financieel tekort blijven houden in de komende jaren. Maandelijks wordt er 
op dit moment meer salaris uitbetaald dan er aan reizigersinkomsten binnenkomt. Dit is de 
huidige crisissituatie waarin we ons bevinden. Het is van groot belang dat iedereen zich 
realiseert dat dit financiële tekort een grote impact heeft op alles wat we doen.   
 
We ontvangen staatssteun tot september 2022, maar de periode erna is nog erg onzeker. 
Zonder deze steun kunnen we simpelweg niet blijven rijden. We hadden gehoopt dat de 
pandemie inmiddels zou zijn ingedamd en we weer volop aan de slag konden om onze 
reizigers terug te winnen. Helaas zitten we wederom in een harde lockdown en de grote 
financiële onzekerheid die dit met zich meebrengt is iets waar we rekening mee moeten 
houden in het belang van ons allen.  
 
De inflatie stijgt, het leven wordt voor iedereen duurder. Dat weten we en we zetten ons in om 
medewerkers hierin tegemoet te treden. De onzekere financieel economische situatie van de 
RET bepaalt dan ook volop in welke mate dit mogelijk is. Daarover gaan we in gesprek met u.   
 
Onze inzet is:  
- Te komen tot loonafspraken die waardering uitspreken naar de medewerkers, maar 

rekening houdt met de grote onzekerheden op financieel gebied waarmee de RET te 
maken heeft.   

 
Daarnaast zijn er een aantal overige punten in de cao die wij graag benoemen, onder meer 
een andere invulling geven aan de ideeënbus en het hervormen van de PIZ-cursus. Deze 
punten zullen tijdens de aankomende overleggen verder mondeling worden toegelicht.   
 
  
Ondanks deze tijden van onzekerheid, weten we met z'n allen heel goed waar we voor staan: 
Onze reizigers een perfecte reis bezorgen. Dat kunnen we alleen samen. Dat hebben we in 
het verleden zo gedaan, dat doen we nu en dat willen we als RET ook graag in de toekomst 
blijven doen. En deze toekomst begint niet morgen, maar vandaag. En dat kan alleen samen.   
 
Voor de goede orde vermelden wij dat we ons het recht voorbehouden om gedurende het 
onderhandelingsproces met aanvullende voorstellen dan wel wijzigingen te komen. Een 
eventueel akkoord dat tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over (onderdelen van) 
voorstellen kan pas als zodanig worden beschouwd indien een akkoord wordt bereikt over het 
geheel.  
 
We kijken uit naar een constructief overleg en onderhandelingsproces met u.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
  
Mede namens Joop Bakker en Martijn de Langen  
 
 
 
Angelique Heijnen  
Manager P&O 
 
 


