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PROTOCOL CAO’s ETOS 2011 – 2014   
 

 

 

Partijen, 

 

1. ETOS BV, vertegenwoordigd door O.A.M. Bocxe, HRBP ETOS BV,  

 
2.   FNV Bondgenoten, vertegenwoordigd door J. de Lang,  

      CNV Dienstenbond, vertegenwoordigd door W. Breunesse, 

      De Unie, vertegenwoordigd door A. van der Molen,  

 

hebben overleg gevoerd op 17 augustus, 21 september en 25 oktober 2011 over voortzetting 

van: 

- de CAO voor het personeel van Distributie&Logistiek ETOS BV 2008 - 2011;  

- de Aanvullende CAO op de CAO voor de Drogisterijbranche voor het winkelpersoneel van 

   ETOS BV 2008 - 2011.  

 

Op 25 oktober is met CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en de Unie een principe-

akkoord afgesloten. 

 

De inhoud is als volgt.  

 

1. Looptijd  

 

Beide CAO’s zullen worden voortgezet met een looptijd van 1 april 2011 t/m 31 maart 2014. 

 

2. Loonaanpassing 

 

De afgesproken loonaanpassing in de CAO voor personeel werkzaam in de drogisterijbranche 

wordt gevolgd voor de medewerkers die onder de werkingssfeer van één van de ETOS -

CAO’s vallen.  

 

NB:  

De afspraak in de CAO voor personeel werkzaam in de drogisterijbranche van 1 oktober 2010 

t/m 31 maart 2012 is als volgt: 

Een verhoging van de lonen en loonschalen per 28 maart 2011 met 1,25% en per 10 oktober 

2011 met 1%. 
  

3. Ervaringsjaren    
 

In de salarisschaal van de distributie-organisatie voor medewerkers in de leeftijd van 19 tot en 

met 22 jaar en in de salarisschaal van de Verkoopcoordinator in de winkelorganisatie worden 

ervaringsjaren toegevoegd conform de systematiek van de CAO voor personeel werkzaam in 

de drogisterijbranche.  

Met ingang van de eerste dag van de eerste periode van 2012 worden ervaringsjaren voor de 

eerste keer toegekend. Daarna vervolgens elk jaar.  
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4. Beloning winkelmanager die twee winkels aanstuurt 

 

Werkgever zal in 2012 onderzoeken of het huidige functie classificatiesysteem rekening houdt 

met de competenties en het verschil in taken en bevoegdheden van een winkelmanager die 

twee winkels aanstuurt. De uitkomst van het onderzoek zal met de vakbonden besproken 

worden. 

 

 

5. Overleg aanpassing CAO 

 

Partijen zullen overleg voeren over de aanpassing van de tekst van beide CAO’s. In de 

aanpassing van de tekst zullen tevens de overeengekomen tekstwijzigingen worden verwerkt 

als gevolg van de wijziging van de winkel-organisatie per 1 januari 2010 en de distributie-

organisatie per 29 maart 2010.   

 

Indien noodzakelijk zal gedurende de looptijd van beide CAO’s (technisch) overleg volgen 

over specifieke onderwerpen die in de CAO voor personeel werkzaam in de 

drogisterijbranche worden afgesproken. 

 

Tussentijds overleg over de aanpassing van de CAO’s op verzoek van één van de partijen is 

mogelijk.  

 

Aldus overeengekomen te Zaandam op 25 oktober 2011, 

 

ETOS BV                                               FNV Bondgenoten 

 

………………………………………  ………………………………. 

A.T.P. van der Laan      J. de Lang 

COO Ahold Europe                            

  

 

 ……………………………………..                   

L.J.A.P.M. de Baets                

EVP HR Ahold Europe                        CNV Dienstenbond       

        

                                                        
         …………………………………….. 

       D. Swagerman  

                                                                        Voorzitter 

 

       ……………………………….                                                                                      

                    G.F. van der Linden 

        Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid 

 
 

 

  De Unie  

       

  ………………………………. 

       A. van der Molen 
 

 


