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Geachte heer van Hattem, beste Raymond,  
 
Bijgaande tref je de voorstellen aan de FNV Finance en haar kadergroep doet in het kader van 
de onderhandelingen voor een sociaal plan bij Rabobank vanaf 2017. 
Daarbij hebben wij input gebruikt uit de enquête die wij gehouden hebben alsmede de toetsing 
die Rabobonden sinds kort inzet via een Whatsapp groep. 
 
Er rust een grote verantwoordelijkheid op Rabobank en vakorganisaties om een goede set 
afspraken te maken die de massale uitstroom van personeel de komende jaren op een 
verantwoorde en ,zoals door leden zo genoemde,  ‘Rabo-waardige’ manier te faciliteren 
middels een goed sociaal plan. FNV Finance zal daarin haar verantwoordelijkheid nemen. 
 
Ik spreek de wens uit dat wij daarbij op een constructieve en professionele manier met elkaar 
zullen werken aan dat doel.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
Fred Polhout 
Bestuurder FNV Finance en FNV Zakelijke Dienstverlening  
E fred.polhout@fnv.nl 

M (06) 516 10 342 
 
Bijlage: - voorstellenbrief SP Rabobank 2017 

Postadres  Postbus 9208, 3506 GE Utrecht 
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Voorstellenbrief Sociaal Plan Rabobank  2017 en verder.    
 
1. Inleiding 

Helaas moeten we constateren dat de noodzaak voor een Sociaal Plan blijft bestaan. Duizenden medewerkers 
verliezen de komende jaren hun baan. Het overgrote gedeelte van hen zal door de Rabobank worden ontslagen 
aangezien er onvoldoende nieuwe geschikte functies beschikbaar blijken te zijn. Dit vraagt om een Sociaal Plan 
dat instrumenten bevat die nodig zijn voor de werknemer die boventallig raakt om die nieuwe baan te vinden, 
in principe op een gelijk inkomensniveau. Mocht dit niet lukken, dient een financiële vergoeding als alternatief 
beschikbaar te zijn.  
Voor het eerst betrekken vakorganisaties werknemers van Rabobank via Whatsapp bij de onderhandelingen. 
Deze voorstellenbrief ligt zeer dicht bij de gedachten die werknemers hebben bij een sociaal plan voor de 
komende forse ingrepen bij Rabobank kunnen wij constateren. In de reacties werd steun uitgesproken maar 
ook suggesties gedaan voor nadere uitwerking van voorstellen. Deze zullen wij gaande het overleg gebruiken 
en inzetten ter ondersteuning dan wel aanscherping van de gedane voorstellen. 
Tevens heeft deze voorstellenbrief als basis de uitkomsten vanuit de Enquête Sociaal Plan 2017 zoals die door 
ons is gehouden voorafgaande aan dit traject en op totaal bijna 4000 respondenten mocht rekenen. 
 
1.1 Gelijke monniken, gelijke kappen 

Omdat de komende en lopende reorganisatie onderdeel uitmaakt van dezelfde ontwikkeling en dus een 
voortzetting is van een langjarig traject, gaan we uit van het credo: ”gelijke monniken gelijke kappen”. Met 
andere woorden: 

-  Het Sociaal Plan 2017 en verder dient gelijkwaardig te zijn aan dat van 2013-2016 
 
1.2.    SP is slechts vangnet  

De Rabobank zelf geeft aan dat de bank de komende tijd niet meer tot rust komt en dat de medewerkers er 
niet meer van mogen uitgaan dat een baan bij de Rabobank een baan voor het leven is. De medewerker moet 
zich steeds voorbereiden, mentaal, maar ook via bij- en omscholing op een nieuwe werkkring binnen of buiten 
de bank.  
In dit kader vinden we dat 

-  het Sociaal Plan slechts een vangnet moet zijn voor die medewerkers die de Rabobank door toedoen 
van de bank de bank moeten verlaten 

en  
- in de cao, waarover de onderhandelingen plaatsvinden na die over het Sociaal Plan, maatregelen zijn 

uitgewerkt ten aanzien van het royaal faciliteren van mogelijkheden tot constante bij- en omscholing 
binnen en buiten de bank. (uit te werken in de cao 2017 ev) 

 
2. SP 2017 e.v. - Aanpassing ten opzichte van het Sociaal Plan 2013-2016 

 
2.1.  Geen wijzigingen 

- werk naar werk moet centraal blijven staan 
- de ontslagvergoedingen dienen op het huidige niveau te blijven, ze kunnen wel deels anders worden 

ingezet 
- de keuze tussen direct weg met vergoeding en begeleiding van werk-naar-werk moet blijven 

 
2.2.     Mogelijke wijzigingen 

2.2.1 Invoering van een budget dat door de boventallige op verschillende manieren kan worden 
ingezet 

� direct uitbetalen 
� aankoop extra diensttijd 



    
� aankoop extra begeleiding 
� aanvulling lager loon bij baan buiten de Rabobankorganisatie 
� eigen keuze soort begeleiding.  

2.2.2 Vorming van een inzetpool, gevuld met boventalligen (“Rabo inzet coöperatie”, Rabo-
groepsbreed opgezet) en er dient een verbod op externe inhuur (uitzend- en 
detacheringskrachten) te komen: 

� noodzakelijk tijdelijk personeel wordt gedetacheerd vanuit de inzetpool 
� vanuit de inzetpool gaan niet te werk gestelde boventalligen naar werk 

Voor de nadere uitwerking hiervan zijn ook ideeën vanuit de werknemersparticipatie ingebracht 
die wij graag willen betrekken bij de invulling van dit voorstel. Hieruit bleek het draagvlak 
voor een dergelijke afspraak er duidelijk te zijn, alsmede de aansluiting die men ziet bij het 
karakter van de Rabobank.  

2.2.3 Bekeken moet worden of er geen onderscheid gemaakt, moet worden in behandeling van 
groepen met een van elkaar afwijkende positie op de arbeidsmarkt. Dit zou kunnen op grond 
van bijvoorbeeld opleiding of leeftijd (afstand tot de arbeidsmarkt). 

2.2.4 Om de pijn te verzachten moet de mogelijkheid tot vrijwillig vertrek meer ingezet en beter 
gefaciliteerd worden. 

2.2.5 Er kan overwogen worden om eenmalig medewerkers die willen vertrekken zonder dat er van 
boventalligheid sprake is en zonder dat er voorwaarden worden gesteld, financieel hierbij te 
ondersteunen. Zo’n algemene vertrekregeling  kan bijdrage tot de oplossing van de 
boventalligheid-problematiek.  

2.2.6. Geen concurrentiebeding in de vaststellingsovereenkomst 
 

2.3.      Rabobank moet deelnemen aan de reparatie 3de ww-jaar en wia  

 

3. We houden ons het recht voor om met nadere voorstellen te komen of de genoemde voorstellen te 

amenderen. 

 
 
FNV Finance, Centrale Kadergroep Rabobank 
21 maart 2016  



 

Rabobank  
T.a.v. de heer R. van Hattem 
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Datum: 22 maart 2016 

Ons kenmerk: EG/Rabobank/20160322 
 
 
Inzet voor een nieuw sociaal plan Rabobank 2017 en verder 
 
Geachte heer Van Hattem, beste Raymond, 
 
De Rabobank in 2020 zal er anders uitzien dan de Rabobank zoals wij die nu kennen. De 
consequenties voor personeel zijn ons nu nog niet precies bekend. Dat maakt het lastig om 
voor alle effecten een passend antwoord te hebben. In ieder geval wil De Unie dat de leden 
en medewerkers in deze situatie zelf regie kunnen voeren over hun eigen toekomst daarin 
gefaciliteerd worden door de Rabobank.  
 
Totstandkoming inzetbrief 
De Unie heeft bij de totstandkoming van deze inzetbrief gebruik gemaakt van de 
Rabobonden-enquête die door bijna 4000 medewerker ingevuld. Daarnaast heeft De Unie 
een rondje Nederland gemaakt in december en januari en met enkele honderden leden en 
niet-leden gesproken over de 9 december aankondiging en wat er mee te doen. Ook de 
kaderleden van De Unie hebben input geleverd. De reacties die via whatsapp binnenkomen 
alsook de Next Steps-bijeenkomsten van De Unie worden meegenomen in de besprekingen.  
 
Splitsing cao en sociaal plan  
De Unie vindt dat er eerst duidelijkheid moet komen over een sociaal plan voor de 
‘vertrekkers’ in 2017 en 2018 voordat we gaan onderhandelen over het 
arbeidsvoorwaardenpakket van de ‘blijvers’.  
 
Inzet sociaal plan 

x Splitsen cao en sociaal plan. Eerst een sociaal plan realiseren en pas na 
goedkeuring van de leden de cao onderhandelen; 

x Afhankelijk van de inhoud een minimale looptijd sociaal plan 2 jaar te weten 2017 en 
2018 gekoppeld aan de reorganisatie als gevolg van Visie 2020; 

x Splitsing van het sociaal plan in financiële instrumenten en niet-financiële 
instrumenten; 

x Financiële instrumenten (o.a. ontslagvergoeding) ongewijzigd continueren; 
x Niet-financiële instrumenten overhevelen naar de cao waar ze onderdeel worden van 

HR/Performance-cyclus. Het stimuleren van beweging/mobiliteit als norm stellen door 
middel van een Bewegingsplan/ABC-plan en dit ook faciliteren (Ja, tenzij); 

x De Rabobank (en medewerkers) moet(en) aantoonbaar investeren in de verbetering 
van de arbeidsmarktpositie van medewerkers. Dat kost tijd en daarom is De Unie 
voor verlenging van het sociaal plan; 

x Medewerkers meer budget en (nieuwe) instrumenten geven om zich te ontwikkelen 
x en persoonlijke mobiliteit te bevorderen;   

 
 
 



x Betere ontsluiting van de interne en externe arbeidsmarkt; 
x Onderzoeken of er een leeftijdsafhankelijke regeling kan komen voor oudere 

medewerkers; 
x De Rabobank moet een inzetbrief hebben om tot onderhandelingen over een nieuw 

sociaal plan te kunnen komen. Zonder (concrete) inzetbrief starten we niet. 
 
De Unie behoudt zich overigens het recht voor om gedurende het overleg te komen tot 
wijzigingen en/of aanvullingen op haar inzetbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens Uniekaderleden Frank te Kloese en Mohamed Saddiki, 
 
Emanuel Geurts en Patrick Segaar 
Belangenbehartigers 
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Geachte heer van Hattem, Beste Raymond, 
 
 
Met de in december 2015 aangekondigde strategische koers, waarbij bovenop de 
reeds aangekondigde 3000 fte vermindering nog 9000 fte reducties worden 
gemeld, is er een dringende noodzaak een sociaal plan af te spreken voor 2017 en 
verder. Daarom ontvangt u hierbij de voorstellenbrief van CNV Vakmensen voor het 
nieuwe verbeterde sociaal plan per 1 januari 2017. 
Onze voorstellen zijn gebaseerd op de enquête die door de Rabobonden is 
gehouden onder alle medewerkers (leden en niet-leden). Daarnaast levert het 
vernieuwende Rabobonden concept ons veel inzage wat er onder de werknemers 
leeft. Ook zijn er gesprekken geweest met de CNV-leden en is er met de kaderleden 
gediscussieerd.  
 
CNV Vakmensen heeft na bovenstaande consultatie van leden en niet-leden 
expliciet gekozen om u eerst een voorstellenbrief voor het nieuwe sociaal plan te 
sturen. Een sociaal plan is een set aan maatregelen om de gevolgen van een 
aangekondigd collectief ontslag op te vangen. Het doel is het voorkomen van 
ontslagen en, als het niet anders mogelijk is, maatregelen treffen om werknemers 
in staat te stellen om van werk naar werk te geraken en als laatste middel een 
vergoeding zodat de werknemer de gevolgen van een ontslag financieel kan 
opvangen. Het sociaal plan is daarom nu de eerste prioriteit wat ons betreft. 
 
Wij willen dit sociaal plan met u afspreken voor in ieder geval de duur van de 
reorganisaties voortkomend uit de in december aangekondigde strategische koers. 
Graag zouden wij van u ook meer duidelijkheid krijgen welke bewegingen u in die 
periode verwacht. De 9000 aan fte reductie is reeds genoemd maar een goed beeld 
van hoeveel medewerkers een andere of gewijzigde functie krijgen, zouden wij ook 
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graag willen hebben. Deze roep om helderheid krijgen wij uitdrukkelijk door van 
onze achterban. 
 
Wij willen het geldende sociaal plan verbeteren. Wij zien de arbeidsmarktpositie van 
de werknemers in ogenschouw nemende geen noodzaak om het huidige sociaal 
plan in financiële zin aan te passen. Om dit punt structureel op te lossen willen wij, 
nadat het sociaal plan door de leden is goedgekeurd, in de cao afspraken met u 
maken. Concreet wensen wij geen aanpassing in de hoogte van de financiële 
vergoedingen. In de enquête wordt dit beeld bevestigd door de werknemers. 
Daarnaast loopt er nog een reorganisatie en deze mensen vallen onder het huidige 
sociaal plan. Daarom zullen wij inzetten op voortzetting van het huidige sociale plan 
voor de aangekondigde 9000 extra ontslagen. Wij willen zoveel mogelijk gelijke 
behandeling van beide groepen.  
 
Wel kunnen wij ons voorstellen dat wij bepaalde elementen van het sociaal plan 
slimmer kunnen inregelen, zonder dat het plan hierdoor minder wordt. Van werk 
naar werk en investeren in mensen en maatwerk is wat wij hierbij van onze 
achterban meekrijgen. Hier zal in het sociaal plan maximaal op moeten worden 
ingezet. Wij willen dus met u nadenken over hoe wij de middelen van het huidige 
sociaal plan eventueel ook beter kunnen inzetten voor de individuele werknemer. 
Concreet kun je hierbij denken aan daar waar gewenst extra opleiding of extra lang 
in dienst blijven, maar ook meer mogelijkheden voor vrijwillig vertrek. Hierbij ligt 
de nadruk wat ons betreft op opleiding en ontwikkeling, waarbij naast de 
financiering ook de begeleiding hierbij van groot belang is. 
 
Tenslotte willen wij dat er concrete afspraken gemaakt worden over het laatste 
reparatiemiddel. Namelijk de reparatie van het 3e ww jaar c.a. Voor de grote groep 
werknemers die het risico loopt om in de ww te komen is het belangrijk dit te 
regelen. 
 
Samenvattend zet CNV Vakmensen dus in op materiële continuering van het 
huidige sociaal plan waarbij er wel gekeken kan worden hoe wij middelen ook 
slimmer kunnen inzetten. Nadat het sociaal plan is goedgekeurd door de leden 
kunnen wij de cao voorstellen uitwisselen en afspraken over de nieuwe cao voor 
2017 maken.  
 
CNV Vakmensen houdt zich het recht voor om tijdens de onderhandelingen met 
nadere voorstellen te komen, dan wel bestaande voorstellen aan te vullen of in te 
trekken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
i/o   
 
Roderik Mol 
Bestuurder 
 
E  r.mol@cnvvakmensen.nl 
M 06-20471890 


