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Op 11 april 2014 hebben FloraHolland, FNV Bondgenoten en CNV 
Dienstenbond onderstaand onderhandelingsresultaat bereikt 

 

A. Loon en looptijd  

 

1. Deze cao kent een looptijd 24 maanden, van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015. De 
feitelijke lonen en loonschalen worden op 1-1-2014 met 1,75% structureel verhoogd. 

Deze verhoging werkt niet terug over de toeslagen. Op 1-1-2015 volgt een structurele 

verhoging van 1,75%. 

2. Medewerkers in functies in de plaats- en tijdgebonden logistieke processen ontvangen 
in december 2014 een eenmalige bruto uitkering van € 100,-. 

3. Alle medewerkers ontvangen na afsluiting van het cao akkoord een eenmalige bruto 
uitkering van € 250,- 

 

 

B. Pensioen 

 

4. De pensioenleeftijd bij FloraHolland wordt gelijk getrokken aan de AOW leeftijd. 
Artikel 22 lid b (pag. 12) van de cao wordt hiermee gewijzigd in ‘bij het bereiken van 

de AOW gerechtigde leeftijd’. 

In 2013 en 2014 overleggen partijen om te komen tot aanpassing van de 

pensioenregeling die 2015 ingaat. Partijen streven ernaar zo spoedig mogelijk tot 

definitieve afspraken te komen. Deze afspraken worden aan de leden van de 

vakbonden voorgelegd. 

 

 

C. Afspraken Sociaal Beleid 

 

5. Partijen vinden het belangrijk het draagvlak en het meedenken van alle medewerkers 
van FloraHolland te vergroten bij arbeidsvoorwaardenvorming. Partijen willen 

medewerkers nadrukkelijk betrekken in de voorbereiding van komende cao’s en 

pensioenregelingen. De vorm waarin dit gebeurt gaan partijen gedurende de looptijd 

van deze cao nader verkennen.  

6. Opleiding en ontplooiing. Partijen komen overeen de bestaande afspraken in het 
protocol te actualiseren en voort te zetten. De scholing- en ontplooiingsafspraken 

worden meer gericht op het vergroten van interne en externe mobiliteit. Tijdens de 

Dialoog gesprekken worden de opleidingswensen geïnventariseerd. FloraHolland blijft 

BBL opleidingen aanbieden. Ook wordt het programma voor bloeiend leiderschap 

voortgezet. Het aantal stageplaatsen (boven formatie) van 75 wordt gehandhaafd. 

FloraHolland zet haar inspanningen voort om, gedurende van de looptijd van deze cao, 

10 Wajongers aan te trekken en te begeleiden.  

7. In het sociaal akkoord 2013 is afgesproken om de positie van werknemers met een 
tijdelijk contract te verbeteren, door het aantal tijdelijke contracten te beperken tot 

maximaal drie in twee jaar. Partijen spreken af dit toe te passen bij nieuwe tijdelijke 

contracten. De proeftijd vervalt dan conform de afspraken uit het sociaal akkoord. De 

uitzendperiode in vergelijkbaar werk of gelijke functie telt mee in de keten van 

tijdelijke contracten. 

8. Regels bij het uitbesteden van werk. FloraHolland kan werkzaamheden aan andere 
bedrijven uitbesteden. Deze aannemende partijen moeten voldoen aan een aantal 

eisen. Deze eisen zijn: 

• Zorgen dat hun medewerkers goede instructies hebben gekregen. 

• Zorgen dat hun medewerkers goed opgeleid zijn  om het werk te kunnen 

verrichten (vakkennis, vaardigheden, discipline en met passende  diploma’s). 
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• Zorgen dat hun medewerkers werken volgens de arbeidsomstandighedenwet 

en veilig werken. 

• Zorgen dat hun medewerkers zich gedragen zoals van een goed werknemer 

verwacht mag worden.  

In het contract wordt opgenomen dat de aannemende partijen hun medewerkers 

betalen zoals in de sector van de aannemer gebruikelijk is. Ze dienen ervoor te zorgen 

dat alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten, AOW en 

Loonbelasting gedaan zijn. Verder zetten ze medewerkers in die alle 

vergunningen/toestemmingen hebben om in Nederland te mogen werken. Ten slotte 

wordt goed werkgeverschap richting haar medewerkers gegarandeerd door de 

aannemende partijen. 

9. FloraHolland vergewist zich ervan dat het uitzendbureau waarmee wordt 
samengewerkt opgenomen is in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). 

10. Duurzame inzetbaarheid en werkdruk. Cao partijen komen overeen in de looptijd van 
deze cao nadere afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid en werkdruk van 
medewerkers. De werkgroep waar vakbonden in participeren start uiterlijk 1 
september 2014. Partijen streven er naar uiterlijk 31 december 2014 hierover concrete 
afspraken te maken. 

11. Het periodiek overleg tussen vakbonden en FloraHolland wordt iedere 2 maanden 
gehouden zodat er intensieve afstemming is over de signalen uit het bedrijf. 

 

 

D. Verlofregelingen 

 

12. Keuzebudget en vakantiedagen 

a. Per 1-1-2015wordt er een keuzebudget geïntroduceerd. Dit biedt medewerkers de 
mogelijkheid zelf de arbeidsvoorwaarden te kiezen en te gebruiken voor de levensfase 

en/of situatie waarin zij zitten. Dit legt de basis voor een nieuwe manier van omgaan 

met beloning met minder regels en een andere kijk op de verhouding individu versus 

collectief. Het keuzebudget wordt gevuld vanuit de bestaande arbeidsvoorwaarden, 

zodanig dat medewerkers er arbeidsvoorwaardelijk niet op achteruit gaan. Dit 

keuzebudget wordt als maandelijkse toeslag uitgekeerd en wordt dus extra inkomen. 

Gedurende de looptijd van deze cao zullen partijen verkennen of en op welke wijze 

het keuzebudget verder wordt uitgebouwd en of een betaling in 1 keer per jaar te 

realiseren is, in plaats van maandelijks.  

b. Partijen streven er naar om in 2016 een cafetaria systeem te introduceren waarbij 
arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitgeruild kunnen worden. De waarde in geld bij ruil 

moet gelijk zijn. 

c. Iedereen gaat op jaarbasis naar 27 vakantiedagen (op voltijdsbasis), De werknemer kan 
er voor kiezen om hier 7 dagen te besteden voor onderstaande doelen: 

1. In geld omzetten en toevoegen aan een keuzebudget. Dit wordt dan 
maandelijks betaald. Je kunt hiervoor als dat nodig mocht zijn, verlof kopen. 

2. In geld omzetten ten behoeve van het flexibel spaarpensioen. 
3. In geld omzetten ten behoeve van de levensloopregeling, voor zover dit 

wettelijk nog is toegestaan. 

4. Als er geen keuze gemaakt wordt dan blijven deze 7 dagen (bovenwettelijke) 
verlofdagen. 

d. Het uurloon op 1 januari is de waarde van het vakantie-uur. Bij uitbetalen wordt ook 
vakantiegeld betaald over deze keuze-uren, in de maand mei. Dit geldt ook bij het 
kopen van vakantie uren, dan wordt vakantiegeld ingehouden over deze uren. Bij een 
cao verhoging wordt de prijs van een vakantiedag en de hoogte van het keuzebudget 
met een gelijk percentage verhoogd. Een aanpassing van het salaris door een promotie 
of de salarisronde heeft geen invloed op de prijs van een vakantiedag en de hoogte van 
het keuzebudget. 
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e. Vakantiedagen zijn bedoeld om op te nemen in het betreffende kalenderjaar waarin de 
dagen zijn opgebouwd. De wensen van de medewerker worden zoveel mogelijk 

ingevuld. 

f. De voltijd werknemer dient per kalenderjaar 20 dagen (152 uur) verlof op te nemen, 

en deeltijders naar rato (van het aantal uren). Indien het totaal aantal dagen niet 

volledig is opgenomen,gelden de regels van de actuele wetgeving. Voor de 

bovenwettelijke dagen die niet zijn besteed geldt de wettelijke verjaringstermijn.  

g. Medewerkers hebben de gelegenheid om 10 extra dagen te kopen. Uitgangspunt is dat 
het totale saldo aan verlofdagen in het kalenderjaar van kopen wordt opgenomen, 

indien dit in bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, dient de werknemer deze in 

het kalenderjaar daaropvolgend voor 1 juli op te nemen. Als deze uren dan niet zijn 

opgenomen, worden ze uitbetaald. Indien een medewerker meer dan 10 dagen wil 

kopen dan worden maatwerkafspraken gemaakt. 

h. De 20 vakantiedagen per jaar (op voltijdbasis) komen overeen met 7,6 x 20 = 152 uur.  
i. Hoe zijn de 27 vakantiedagen opgebouwd?  

1. De regeling extra vakantiedagen o.b.v. leeftijd en dienstjaren vervalt. Voor de 

extra dagen die in de toekomst nog verstrekt zouden worden is 0,5 dag opgenomen 

bij de huidige  vakantiedagen (25 of 25,5 dagen) . De huidige ‘bevroren’ 

individuele rechten aan extra vakantiedagen worden in geld omgezet  en 

opgenomen in het  keuzebudget (zie punt l. hieronder). 

2. Ook de regeling voor beloning niet ziek zijn en de malusregeling vervalt. Ter 

compensatie is 1 dag toegevoegd aan de vakantiedagen. Deze dag is het 

gemiddelde dat jaarlijks aan beloning voor niet ziek zijn en malusdagen wordt 

toegekend. 

3. In Aalsmeer had men 5,5 dagen boven op de 20 wettelijke dagen. In FH oud 

5,0 dagen. FH-oud wordt verhoogd met 0,5 dag en daarmee gelijk getrokken naar 

het niveau van Aalsmeer.  

4. Samenvattend ontstaan er dus totaal 27 vakantiedagen per jaar. 

j. Het actuele werkrooster is leidend bij verlofopname. Bij een dagrooster van 8 uur 

wordt 8 uur verlof opgenomen, bij een dagrooster van 6 uur wordt 6 uur opgenomen, 

bij een dagrooster van 4 uur wordt 4 uur opgenomen. 

k. Definitie onbepaalde verlofdag: gemiddeld aantal werkuren per week gedeeld door 5. 
Voor een voltijder 38/5 = 7,6 uur. Bij bijv. een 20-uurs contract 20/5 = 4 uur. 

l. Huidige medewerkers behouden hun huidige aantal extra vakantiedagen uit de 

leeftijd/dienstjarenregeling. Het recht op 31-12-2014 wordt vanaf januari 2015 in geld 

omgezet en opgenomen in het keuzebudget. 
m. Keuzebudget in de praktijk. Als je hebt gekozen voor het omzetten van (een deel van) 

de bovenwettelijke vakantiedagen in geld in het keuzebudget, krijg je maandelijks een 
uitbetaling. Als je af en toe extra verlof wilt kopen kan dat door opgave in februari, 
mei, september en november. De inhouding uit het keuzebudget vindt dan plaats in de 
daaropvolgende maand en in die maand wordt ook het verlof bijgeschreven. Maximaal 
echter tot het beschikbare bedrag van keuzebudget in die maand. Indien een 
medewerker meer dagen (tot het jaarlijkse maximum) wil opnemen, dan wordt het van 
het salaris ingehouden. FloraHolland zal de medewerkers informeren over de mogelijke 
fiscale effecten van een aanpassing van het salaris. 
 

13. Verkoop van het saldo aan vakantiedagen  

a. Het verlof saldo op 31-12-2014, ontstaan in de voorgaande jaren, kan worden 
opgenomen tot de vervaldatum. Dit saldo kan ook (deels) worden verkocht. 

b. Er zijn een aantal momenten waarop (een deel) verkocht kan worden tegen het dan 
geldende uurloon plus vakantietoeslag van 8,33% (in mei). De momenten om dat aan te 

vragen zijn (één maand later vind de uitbetaling plaats): 
• 1 augustus 2014 
• 1 februari 2015 
• 1 augustus 2015 
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• 1 november 2015 
Het streven is het bestaande stuwmeer af te bouwen en nieuwe stuwmeren te 
voorkomen. Verlof is bedoeld om op te nemen. In de cao 2015 wordt opnieuw bekeken 
wat de stand van zaken is en worden eventuele nieuwe afspraken gemaakt.  

 

14. Arbeidstijdverkorting (ATV)  

a. Nieuwe voltijds werknemers worden op basis van gemiddeld 38 uur per week 
aangenomen, zonder ATV. 

b. De cao regelgeving en uitvoering daarvan, met betrekking tot ATV vervaltuit de cao 
voor alle werknemers. Voor bestaande werknemers in plaats- en tijdgebonden 

logistieke functies in Naaldwijk, Bleiswijk, Rijnsburg en Eelde(zie bijlage 1) die nu ATV 

hebben, gaan werken in een rooster van 40 uur per week, per 1-1-2015, gebaseerd 

gemiddeld aantal contracturen van 38 uur per week. De extra gewerkte uren boven de 

38 worden gecompenseerd door periodiek een extra vrije dag  in overleg met 

medewerkers in te roosteren. 

c. Overige  werknemers waarbij de  ATV regeling vervalt,gaan in een rooster van 
gemiddeld 38 uur week werken. Er is dus geen keuze meer om de twee uur per week 

op te bouwen tot hele dagen. Om deze keuzebeperking te compenseren, ontvangen zij 

afhankelijk van het aantal dienstjaren op 1-1-2015 een geldbedrag gebaseerd op een 

aantal extra vrije dagen, exclusief vakantiegeld namelijk: 

 

Aantal dienstjaren op 1-1-2015 Eenmalig extra vakantiedagen * 

tot10 dienstjaren 5 in 2015 

10 tot  20 dienstjaren 5 in 2015 en 5 in 2016 

20 en meer dienstjaren 5 in 2015, 5 in 2016 en 5 in 2017 

*Gaat de medewerker uit dienst voor het einde van het jaar, dan worden deze dagen naar rato 

ingehouden bij uitdiensttreding. 1 vakantiedag = 7,6 uur. 

 

15. Vakantie over meeruren 

a. In het algemene deel van de cao staat dat de werkgever vakantie van een deeltijder 
omrekent, zodat vakantie bij zijn arbeidsovereenkomst past. In de toelichting wordt 

een factor genoemd (9,615%) om meeruren te vermenigvuldigen om zo tot een 

correctie te komen van vakantie over meeruren. Voor Aalsmeer geldt als regel dat er 

een factor wordt gebruikt van 9,8% en de uitbetaling vindt plaats in geld in januari 

over de voorgaande 12 maanden.  

b. Vanaf 1-1-2015 geldt één regeling. Aan het einde van het jaar wordt het aantal 
meeruren berekend van dat jaar. Dit positieve saldo wordt vermenigvuldigd met 

10,38% en uitbetaald in maart. Datum van invoering is dus 1-1-2015 (de al in tijd 

opgenomen uren door medewerkers bij FH oud tellen niet mee). 

 

16. Arbeidsduurverkorting (ADV) voor senioren  

Vanaf 1-1-2015 geldt de regeling Aalsmeer voor alle medewerkers, met uitzondering 

van medewerkers die niet vallen in de cao schalen (Hay). Voor deze laatste groep 

vervalt de regeling. Bestaande medewerkers die op 31-12-2014 reeds onder een 

regeling vielen, behouden recht op die regeling. Deeltijders (FH-oud Naaldwijk en 

Bleiswijk) die 59 of ouder zijn op 31-12-2014 komen niet voor de nieuwe regeling in 

aanmerking. Zij ontvangen wel 2 extra dagen in de harmonisatietoeslag (keuzebudget) 

waarmee extra verlof kan worden gekocht. Verder moet de werknemer een aantal 

dienstjaren hebben om in aanmerking te komen, daarom komen partijen overeen dat 

de werknemer een dienstverband bij FloraHolland moet hebben op de dag dat hij 55 

jaar wordt. 

In verband met samenloop met andere regelingen, zoals overwerk, meer- en minuren, 

is het vanaf 1 januari 2015indien er van samenloop is met deze werktijdregelingen, 

alleen mogelijk om ADV uren te clusteren, dus opname ineens, voorafgaand aan 
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(vervroegd)pensioen of opname op 1 moment in de week. Dat moment in de week 

wordt in overleg met de leidinggevende, rekening houdend met het piek-dalpatroon 

vastgesteld. 

 

17. Overige punten verlof  

a. Extra zwangerschaps- en bevallingsverlof. FH breed naar 2 extra weken 

bovenop de wettelijke 16 weken (totaal dus 18 weken). Voorwaarde is minimaal 1 jaar 

blijven werken na de bevalling. Daarnaast heeft de overheid de regels met betrekking 

tot de uitkering van zwangerschaps- en bevallingsverlof aangepast. FloraHolland zal de 

uitkering aanvullen tot het laatstverdiende loon. De uitkering blijft via de werkgever 

lopen.  

b. Ouderschapsverlof. De zin ‘De vermindering duurt maximaal 1 jaar’ wordt 

geschrapt uit art. 3 lid 1 (p. 18). 

c. De 50+ regeling en verlofsparen uit Aalsmeer vervallen. De uren die op 31-12-

2014 in de administratie staan, worden naar keuze van de werknemer besteed aan: 

1. Uitkering in 1 keer in geld in 2014. 

2. Doorschuiven van de uren naar het levensfaseverlof. 

3. Storten naar de levensloopregeling. 

d. De werkwijze rond de centrale vakantieplanning uit Aalsmeer (art. 6, blz. 61 

cao) m.b.t. aanvragen vakantieperiode wordt binnen geheel FloraHolland toegepast. 

Afdelingen kunnen hiervan afwijken en hier een eigen invulling aan geven. Indien 

wordt afgeweken van de centrale vakantieplanning gebeurt dat na overleg met de 

medewerkers. Afdelingen kunnen aanvullend besluiten twee keer per jaar een 

vakantieplanning op te stellen.  

 

E. Orba-grenzen en salarisschalen 

 

18. Orba-grenzen 

De volgende grenzen zijn overeengekomen in samenspraak met de AWVN en de 

deskundigen van de bonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salarisschalen  

a. Alle salarisschalen uit de katernen vervallen en worden vervangen door een 

nieuwe schaal met de bruto maandsalarissen (minimum en maximum van de schaal). 

Iedereen gaat per 1-1-2015 over naar de RSP methodiek. 

b. Voor bestaande werknemers is er een behoud van perspectief. Dit houdt in dat 

medewerkers die op 31-12-2014 nog kunnen groeien in hun oude schaal, dit perspectief 

behouden als persoonlijk maximum te bereiken RSP. Bij overgang naar het nieuwe 

Schaal Bandbreedte in Orba-punten 

5 0 - 35,5 

10 36 - 52,5 

15 53 - 69,5 

20 70 - 87,5 

25 88 - 105,5 

30 106 - 124,5 

35 125 - 143,5 

40 (C1) 144 - 163,5 

45 (C2) 164 - 183,5 

50 (C3) 184 - 208,5 

55 (C4) 209 - 233,5 
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gebouw blijft het salaris gelijk. Personen die thans een lager salaris hebben dan het 

minimum worden op dit nieuwe minimum geplaatst. Zie rekenvoorbeelden in bijlage 2. 

c. In verband met de aansluiting met de nieuwe schalen wordt de ondergrens van 

schalen C1 en C2 aangepast. Deze aanpassing is in onderstaande tabel verwerkt. 

Peildatum voor deze salarissen is 1 januari 2013. Op deze tabel worden de 

overeengekomen cao verhogingen toegepast. 

d. De namen van de schalen worden gewijzigd in salarisschaal 5 t/m 55 (inclusief 

de bestaande schalen C1 t/m C4). 

 

Schaal Minimum Maximum 

5 € 1.885 € 2.047 

10 € 1.885 € 2.146 

15 € 1.930 € 2.234 

20 € 1.985 € 2.351 

25 € 2.063 € 2.495 

30 € 2.159 € 2.665 

35 € 2.298 € 2.888 

40 (C1) € 2.423 € 3.204 

45 (C2) € 2.585 € 3.551 

50 (C3) € 2.834 € 4.048 

55 (C4) € 3.229 € 4.613 

 

 

F. Werktijdregelingen 

 

19. Meer invloed op eigen inzet voor alle functies in de plaats- en tijdgebonden 

logistieke processen 

Het werken in de logistieke functies bij FloraHolland wordt beïnvloed door een 

toename van schommelingen in de markt. Dit vraagt een bredere inzetbaarheid van 

medewerkers in momenten van werken en soorten van werkzaamheden. Cao partijen 

willen dit samen laten gaan met meer keuzemogelijkheden/invloed op het rooster door 

de medewerker. Hiermee wordt een betere balans gerealiseerd tussen werk en privé. 

Dit vraagt om een meer centrale planning, duidelijke  spelregels en participatie van 

werknemers. In de looptijd van deze cao zullen partijen de mogelijkheden nader 

uitwerken en indien mogelijk uitproberen, met als doel op basis hiervan concrete 

afspraken te maken in de daaropvolgende cao. Hierin worden ook afspraken gemaakt 

over het gelijk trekken van de ingangsdatum van roostertermijnen. 

 

20. Uniformering van bestaande werktijdregelingen voor deeltijders in functies in de 

plaats- en tijdgebonden logistieke processen 

Onderstaande werktijdregeling is van toepassing op alle huidige plaats- en 

tijdgebonden functies in logistiek bij deeltijd werknemers met een zogenaamd part-

time flexcontract, contracten met variabele eindtijden envaste eindtijden bij 

deeltijders.  

a. Definities. Plaats- en tijdgebonden functies zijn functies waarbij er geen 

regelvrijheid is om te bepalen wanneer en waar het werk wordt uitgevoerd. Er zijn 

twee categorieën: plaats- en tijdgebonden functies in de logistieke en in de niet-

logistieke processen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met huidige functies 

die onder deze definitie van logistieke processen vallen. De indelingscommissie 

orba, toetst bij nieuwe/gewijzigde functies of deze onder de logistieke plaats- en 

tijdgebonden processen vallen. Niet plaats- en tijdgebonden functies zijn functies 

waarbij sprake is van het meer zelf kunnen bepalen wanneer en welke 

werkzaamheden worden uitgevoerd. De overeengekomen resultaten worden 
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daarbij op tijd en volgens de afspraken  behaald. De kantoorfuncties vallen 

bijvoorbeeld onder deze definitie met uitzondering van plaatsgebonden functies 

(zoals loketfuncties). 

b. Plus- en minuren. Per salarisperiode (4 of 5 weken) wordt het saldo berekend van 

goedgekeurde uren. Dit kan meer of minder zijn dan het aantal roosteruren. De 

roosteruren worden altijd uitbetaald. Als er een plus is, dan worden deze uren ook 

uitbetaald, tenzij er nog een minurensaldo staat. Die moet eerst weggewerkt 

worden met plusuren. In plaats van uitbetalen kan de medewerker ook kiezen voor 

het sparen van deze plusuren in tijd (zie tijdsparen onder d). Deze tijdspaaruren 

kunnen gebruikt worden als buffer om minuren weg te werken. Een positief saldo 

kan op verzoek in maart worden uitbetaald. De hoeveelheid minuren en plusuren 

die een medewerker kan hebben is beperkt en afhankelijk van de contracturen per 

week. Zie hiervoor de staffel onder e (een deeltijder van bijvoorbeeld 20 uur kan 

maximaal 36 minuren opbouwen of maximaal 48 plusuren opbouwen). De 

aangepaste regeling minuren overeenkomst wordt voor deze hele groep van kracht 

en is opgenomen in bijlage 4 (spelregels minuren).  

c. Tijdsparen. Plusuren worden in principe uitbetaald, ervan uitgaande dat er geen 

minsaldo is, bij plaats en tijdgebonden functies. Maar er is wel de keuze om deel 

te nemen aan de nieuwe regeling tijdsparen om extra verlof te sparen. Plusuren 

worden gespaard en opgenomen tot een bovengrens van ongeveer 2 keer 

wekelijkse contracturen (de staffel gebaseerd op contracturen bepaalt de 

bovengrens). Uren daarboven worden altijd maandelijks uitbetaald. Tijdsparen is 

bedoeld voor extra vrije tijd en als buffer voor invulling van leegloopuren. Op 

verzoek van de medewerker kunnen de uren uitbetaald worden in maart. Indien er 

geen verzoek is ingediend vindt er geen jaarlijkse verrekening van tijdspaaruren 

plaats.  

d. Staffel minuren en maximum tijdsparen:  

 

Contracturen per week: 
Grens minuren. 
Inhouding na: 

Grens plusuren. 
Maximum tijdsparen: 

0<12 contracturen/wk 18 uren 24 uren 

12<16 contracturen/wk 24 uren 32 uren 

16<20 contracturen/wk 30 uren 40 uren 

20<24 contracturen/wk 36 uren 48 uren 

24<28 contracturen/wk 42 uren 56 uren 

28<32 contracturen/wk 48 uren 64 uren 

32<36 contracturen/wk 54 uren 72 uren 

36<38 contracturen/wk 60 uren 80 uren 

  

 

e. Menselijke maat. In bijzondere situaties bij een tweede baan elders of dringende 

zorgtaken kunnen afspraken gemaakt worden om hier rekening mee te houden. Wij 

stellen voor de uitvoering actief te monitoren en periodiek te bespreken met de 

vakorganisaties.  

f. Seizoensroosters,conform de voltijdregeling zijn ook van toepassing op alle 

deeltijders. Hierbij geldt de volgende staffel: 28 of meer: plus of min 6 uur. Tussen 

16 en 27,9 uur: plus en min 4 uur. Onder de 16: plus en min 2 uur. 

g. De medewerkers met een deeltijd contract die overgaan van vaste naar variabele 
eindtijden ontvangen hiervoor als compensatie 2 extra verlofdagen als  

harmonisatietoeslag (keuzebudget).  
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21. Geüniformeerde regeling voor alle plaats- en tijdgebonden functies in de overige 

processen (dus niet logistieke processen), zowel voor deeltijders als voor voltijders 

Voor deze groep is geen min- en meeruren systeem van toepassing. Wel geldt dat 

deeltijders meeruren kunnen sparen tot het maximum uit de tabel. Bij deze 

werknemers is er een koppeling tussen tijdregistratie en salarisverwerking, in verband 

met ORT en eventueel overwerk. 

 

22. Overwerk  

a. Aalsmeer gaat over naar de regels uit het algemene deel van de cao (p. 21 en verder). 
De Aalsmeer regeling vervalt. 

b. De 15 minuten grens uit de regeling (cao, p. 21 en verder) vervalt. 
c. Uitgesloten van de verplichting tot meer/overwerk: werknemers ouder dan 55 jaar en 

zwangere werknemers, werknemers met een zorgplicht en werknemers met een 

medische beperking of die aan het re-integreren zijn. 

 

23. Feestdagentoeslagen  

a. Bij werken op een feestdag ontvangt men een toeslag van 205%. Dit is het gemiddelde 
van 138 x 2 weekenddagen plus 233 x 5 doordeweekse dagen. 

b. De feestdagtoeslag wordt alleen in geld uitbetaald. Hiervan kan op verzoek verlof 
worden gekocht. 

 

24. Overige elementen werktijdregelingen  

a. Bepaling rond veilzaterdagen schrappen. Indien er noodzaak is om op zaterdag te 
veilen wordt dit met de OR besproken. 

b. Pauzes. In de cao worden standaardpauzes opgenomen in blokken van 15, 20, 30, 45 en 
60 minuten. 

 

25. Arbeidstijdenwet  

a. De geldende arbeidstijdenwet geldt voor FloraHolland, met een aantal inperkingen. De 
huidige arbeidstijdenafspraken met de OR worden vervangen door deze FloraHolland-

arbeidstijdennormen. De WOR wordt gevolgd voor instemming op roosters. 

b. FloraHolland arbeidstijdennormen: 
1. Arbeidstijd 

1.1. per dienst: 9 uur (met overwerk max 12 uur) 
1.2. per week: 44  uur (met overwerk max 60 uur) 
1.3. per week/4 weken: 50 uur (incl. overwerk) 
1.4. per week/13 weken: 44 uur (met overwerk max 48 uur) 

2. Rusttijden 
2.1. dagelijkse rust: 11 uur 
2.2. wekelijkse rust: 36 uur of 60 uur per 9 dagen (1 keer per 5 weken in te korten 

tot 32 uur) 

3. Pauze 
3.1. bij 5,5 uur arbeid/dienst: 30 minuten (eventueel 2x15 min) 
3.2. bij >8 uur arbeid/dienst: 45 minuten (eventueel ½ uur aaneen) 
3.3. bij >10 uur arbeid/dienst: 1 uur (waarvan ½ uur aaneen) 

4. Zondag bepalingen 
4.1. op zondag wordt geen arbeid verricht, 

4.1.1. tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid 

voortvloeit of 

4.1.2. tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de OR 

en de medewerker daarmee instemmen. 
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4.2. In geval van arbeid op zondag tenminste 13 vrije zondagen per 52 weken. Er 
moet echter wel sprake zijn van een redelijke spreiding in het jaar, rekening 

houdend met pieken in het werkaanbod. 

5. Nachtarbeid 
5.1. arbeidstijd per nacht: 9 uur (met overwerk dienst: >1 uur arbeid max. 10 uur) 

tussen 00.00 en 6.00 uur 

5.2. arbeidstijd per week: 40 uur (per 13 weken) 
5.3. rusttijd na nachtdienst: 14 uur eindigend na 2.00 uur (1 x per week: 8 uur, 

indien noodzakelijk i.v.m. soort werk of bedrijfsomstandigheden) 

5.4. rusttijd na > 3 nachtdiensten: 48 uur. 1 keer per 4 weken 62 uur 
5.5. maximum lengte reeks: 5 diensten geldt als minimaal 1 van de diensten uit de 

reeks een nachtdienst is 

5.6. maximum aantal nachtdiensten voor nachtdiensten of eindigend na 2.00 uur: 
42 nachtdiensten per 13 weken of 140 nachtdiensten per 52 weken, hetzij 38 

uur tussen 0.00 en 6.00 uur per 2 aaneengesloten weken  

 

26. Definities gebroken en onderbroken diensten  

a. Gebroken diensten zijn diensten die vrijwillig zijn gekozen door de werknemer en die 
feitelijk meerdere dienstverbanden inhouden. Deze diensten komen alleen op 

vrijwillige basis voor. 

b. Onderbroken diensten zijn diensten die binnen een in de cao genoemde tijdspiegel 
onderbroken kunnen worden. Hier is een aparte regeling voor, zie Uitvoeringsregeling 

Import. Deze diensten komen momenteel voor bij afdelingen met een brede dagspiegel 

voor de afhandeling, met een beschikbaarheidstoeslag, waar het werkaanbod op 

dagbasis als gevolg van vliegtuigvluchten onvoorspelbaar is. 

 

 

G. ‘Het nieuwe werken’ bij niet-plaats en tijdgebonden functies 

 

27. Wat houdt het nieuwe werken in? 

a. In overleg en na akkoord van de leidinggevende kan elders gewerkt worden. 
Voorwaarde is dat sprake is van een verantwoorde werkomgeving. FloraHolland zal 

hierover instructies geven waarvan de medewerker geacht wordt deze te volgen. Er 

worden geen vergoedingen voor meubilair of andere zaken gegeven. Het werk moet 

het verder toestaan. Tevens moeten afspraken gemaakt worden over prestaties. 

Uitgangspunt is dat ‘het nieuwe werken’ in redelijkheid wordt toegepast. 

b. Ervaringen uit pilots n.a.v. de cao-afspraak worden gebruikt voor nadere uitwerking. 
c. Monitoring in het periodiek overleg met vakbonden. Na 12 maanden evalueren in het 

periodiek overleg. 

 

28. ‘Het nieuwe werken’ uitwerking voor voltijders en deeltijders 

a. Voor voltijders: 
o Alle voltijders gaan gemiddeld 38 uur per week werken. 

o Noodzakelijk meer gewerkte uren (bijzondere omstandigheden) worden zo snel 

mogelijk, bij voorkeur binnen de maand gecompenseerd. Hiermee wordt geen 

extra verlof gespaard. 

b. Voor deeltijders:  
o Alle niet plaats en tijdgebonden deeltijders gaan naar ‘het nieuwe werken’. 

Het aantal te werken uren blijft in principe zoals het nu is. 

o Noodzakelijk meer gewerkte uren (bijzondere omstandigheden) worden zo snel 

mogelijk, bij voorkeur binnen de maand gecompenseerd. Hiermee wordt geen 

extra verlof gespaard. 
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o Indien blijkt dat contracturen uitbreiding noodzakelijk is als gevolg van 

aantoonbaar structureel meerwerk, dan behoort dit tot de mogelijkheden. 

 

29. Overige afspraken bij het nieuwe werken 

a. Geen tijdsregistratie, wel aanwezigheidsregistratie,dit wordtniet als controle-
instrument gebruikt. Geen koppeling tussen aanwezigheidsregistratie en 

salarisverwerking. 

b. Huidige aan aanwezigheid gebonden regelgeving vervalt zoals spaaruren, tijd voor tijd. 
c. Voor extra werk in incidentele situaties (beurzen, projectafronding, etc.) die expliciet 

in opdracht worden uitgevoerd, is er de mogelijkheid om deze extra gewerkte uren 

voor C1 en lager, met goedkeuring van de leidinggevende, uit te betalen indien 

compensatie in tijd niet mogelijk is. De uren worden tegen normaal uurloon betaald, 

voor deeltijders en voltijders (C1 en lager). Alleen voor uren boven de 38 per week die 

niet gecompenseerd kunnen worden wordt een toeslag betaald, gelijk aan de 

overwerktoeslag op de momenten waarop de uren boven de 38 zijn gemaakt. Voor 

deeltijders (in C1 en lager) geldt overwerk na 38 uur. Uitzonderingsgevallen n.a.v. cao 

afspraken in 2009 (p. 61-62) blijven gehandhaafd.  
 

 

H. Overige punten 

 

30. Stand-by regeling  

Indien een medewerker op grond van een oude regeling een hogere stand-by 

vergoeding of een andere vergoeding ontvangt zoals een ADSL-vergoeding, wordt dit 

(hogere) bedrag afgekocht. Vaststelling van het verschil vindt plaats na 1 jaar na 

invoering. Dit verschil wordt eenmalig uitgekeerd. 

 

31. Uitvoeringsregeling Import 

De uitvoeringsregeling Import uit katern Naaldwijk/Bleiswijk geldt voor de 

medewerkers FHS en Dockservices. Het katern Import geldt dan voor al deze 

medewerkers bij FloraHolland. Voor Eelde geldt de Uitvoeringsregeling Import niet. 

 

32. Levensloopregeling  

De wet wordt hierbij gevolgd. Daarnaast ontvangt de deelnemer, die wettelijk nog kan 

doorsparen, 12% werkgeversbijdrage, onafhankelijk of uit uren of met geld wordt 

gespaard. Dit is compensatie van pensioenopbouw over de nieuwe inleg. Voor 

deelnemers uit Aalsmeer betekent dit dat de 75% pensioenopbouw bij opname vervalt 

per 1-1-2015. Het opgebouwde deel tot 1-1-2015 wordt apart geadministreerd en 

geïndexeerd net als het ouderdomspensioen. 

 

33. Harmonisatietoeslag wordt keuzebudget 

a. De onderstaande arbeidsvoorwaarden worden in geld vertaald per 1-1-2015. 

De toeslag wordt toegevoegd aan de bestaande harmonisatietoeslag. Peildatum is 1-7-

2014, waar van toepassing. De harmonisatietoeslag wordt vanaf 1-1-2015 geïndexeerd 

en opgenomen bij ieders keuzebudget. De harmonisatietoeslag wordt naar rato van het 

aantal contracturen aangepast (zowel naar boven als beneden). Bij functiewijziging 

worden er geen componenten uit de harmonisatietoeslag in mindering gebracht.  

b. Koudetoeslag (Naaldwijk, Bleiswijk) en de Vuilwerktoeslag (Aalsmeer) vervalt 

en wordt opgenomen bij functiewaardering vanaf invoering van het geharmoniseerde 

functie- en loongebouw. De vuilwerktoeslag voor werknemers bij de fustwasserij blijft 

bestaan voor zover zij werkzaam zijn in de fustwasserij Aalsmeer. Voor medewerkers 

die op 1-7-2014 een koudetoeslag (koeltoeslag) ontvingen, zal deze toeslag per 1-1-

2015 bij de harmonisatietoeslag (keuzebudget) worden opgenomen. 

c. NVS compensatie (Aalsmeer) (na correctie van studerende kinderen) 



11-18 

 

d. Bijdrage € 6,- (FH oud) bij aanvullende verzekering ziektekosten 

e. Het verschil tussen de werknemerspremie WGA op 1-1-2015 tussen Aalsmeer 

en FH oud wordt gecompenseerd in Aalsmeer bij overgang naar de FH oud 

berekeningswijze. 

f. Wasvergoeding, een oude regeling (FH oud) schrappen en bedrag (€ 2,73 per 

maand) in de harmonisatietoeslag (keuzebudget). 

 

34. Harmonisatie overige punten  

a. Arbeidsongeschiktheid. Bij niet accepteren van passende arbeid wordt loonbetaling 
niet stopgezet, maar wordt wel achteraf ingehouden indien de arbeid door het UWV 

wel als passend wordt gezien. 

b. Bij verzuim wegens arbeidsongeschiktheid wordt de wet gevolgd dus volledige opbouw 
vakantieverlof. Het artikel in de cao moet tekstueel hieraan worden aangepast. 

Dit wordt dan: art 2 lid 2. “Tijdens verzuim wegens arbeidsongeschiktheid bouwt een 

werknemer vakantiedagen op.” De zin ‘De opbouw van vakantiedagen is er alleen in 

het laatste half jaar van het verzuim’ vervalt. 

c. Beloning niet ziek zijn regeling vervalt.  
d. Onderstaande staffel dient als richtlijn bij de beoordeling. Als de beoordeling leidt tot 

een “goed” als “totaal beoordeling”, wordt  de in onderstaande tabel genoemde  

verhoging toegepast bij de respectievelijke RSP positie, tenzij het maximum hiermee 

wordt overschreden. Minimaal geldt een verhoging van 0,75% bij ‘goed functioneren’. 

Onderstaande staffel dient als richtlijn. De leidinggevende kan hier beargumenteerd 

van afwijken. Afronding gebeurt op kwart percentages. 

 

  

e. In FH oud en voor nieuwe werknemers 

vanaf 1-1-2009 wordt een bijdrage van 

0,4% (over het loon boven de 

dagloongrens) gerekend voor de WIA 

excedentverzekering. We stellen voor 

dit ook toe te passen voor medewerkers 

vallend onder katern Aalsmeer die voor 2009 in dienst zijn gekomen en een inkomen 

hebben boven de maximum dagloongrens. 
f. Aanpassing contracturen deeltijders. De tekst van artikel 1 (blz. 54) uit het katern 

Aalsmeer wordt toegepast voor deeltijders binnen geheel FloraHolland.  
g. Aanscherping definities: 

• (maand)salaris: Het afgesproken bruto salaris per maand, inclusief vaste 

persoonlijke toeslag, vaste orbatoeslag, tredetoeslag en de combitoeslag, maar 

zonder onregelmatigheidstoeslagen, overwerk, uitkeringen, vergoedingen, alle 

overige procentuele toeslagen. 

• Uurloon als basis voor overwerktoeslagen en ORT:Het afgesproken bruto salaris per 

maand, inclusief vaste orbatoeslag, tredetoeslag en de combitoeslag, maar zonder 

onregelmatigheidstoeslagen, overwerk, uitkeringen, vergoedingen, alle overige 

procentuele toeslagen en vaste persoonlijke toeslag, gedeeld door 164,67. 

• Uurloon als basis voor kopen en verkopen van uren:Het voltijd maandsalaris 

(inclusief vakantiegeld) gedeeld door 164,67.De verwerking van het hierboven 

genoemde vakantiegeld vindt plaats in de maand mei. 
 
35. Kosten woon-werkvergoeding 

De tabel met de vergoeding voor woon-werkverkeer wordt uitgebreid met 2 groepen 
(40+ wordt 40-45 km, 45-50 en 50+). Daarnaast wordt de vergoeding per 1 mei 2014 
verhoogd met 2,5% (uit te keren in juni 2014). 

RSP positie Verhoging 

maximaal 

70 tot 80% 4% 

80 tot 90% 3% 

90 tot 95% 2% 

95 tot max. 0,75% - 1% 
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Overige afspraken t.a.v. de harmonisatiepunten 

36. Hardheidsclausule: om,gedurende de looptijd van deze cao, onvoorziene gevallen op te 
vangen. Indien een werknemer als gevolg van dit harmonisatie traject voor en na het 

traject, onder gelijke omstandigheden, en het totale pakket van plussen en minnen 

beschouwend, aanmerkelijk wordt benadeeld, door samenloop van omstandigheden, 

kan hij dit kenbaar maken aan de werkgever, vertegenwoordigd door de manager van 

het bedrijfsonderdeel. Er worden bij onbillijke situaties vervolgens passende 

maatregelen genomen. 

37. FloraHolland zal alle harmonisatieafspraken uiterlijk op 31-12-2015 ingevoerd hebben. 
In het periodiek overleg wordt de voortgang met vakorganisaties besproken en 

periodiek geëvalueerd. 

38. Deze afspraken hebben de status van een cao afspraak en worden verwerkt in het cao 
boekje dat aan de medewerkers wordt verstrekt.  

39. De katernen vervallen, de leesbaarheid wordt vergroot, zodat maar één uitleg mogelijk 
is. Medewerkers worden geïnformeerd over de individuele wijzigingen. FloraHolland en 

vakbonden zullen een gezamenlijk communicatietraject organiseren. 

 

 

Dit resultaat is bereikt op 11 april 2014 te Naaldwijk. Dit resultaat wordt positief 

voorgelegd aan de leden en wordt een definitief akkoord indien de leden hiermee hebben 

ingestemd. 

 

 

 

FloraHolland            FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond 

 

 

Rens Buchwaldt         Dimitri Markidis Celil Çoban  Kitty Huntjens 
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Bijlage 1: Overzicht plaats- en tijdgebonden functies in de logistieke processen  

 

1e medewerker Distributie 

1e Medewerker LDA 

1e Medewerker LOG BB dis proces 

1e Medewerker LOG Denen docktransport 

1e Medewerker LOG dis Hal Noord 

1e Medewerker LOG dis hal Zuid 

1e Medewerker LOG Opzetten 

1e Medewerker LOG TPW 

1e Medewerker Logistiek 24-uur 

1e Medewerker Logistiek Dagproces 

aanvoerbeg./slotpl.wisselaar AVS blmn 

aanvoerbegeleider AVS bloemen 

aanvoerbegeleider/ slotplatenwisselaar 

acculaadbeheerder 

Allround logistiek medewerker  

allround mdw. b AFS 

allround mdw. c AFS 

allround mdw. klokuitstoot 

Allround mdw. LDA 

allround mdw. Logistiek 

allround mdw. verdelen 

Allround Mederwerker Logistieke Middelen 

Allround Medew. IM Handling 

Allround Medew. LOG Flexgroep DIS 

Allround Medew. LOG Fust 

Allround medewerker Log dagproces 

Allround medewerker LOG( 24 uurs proces) 

Allround medewerker Logistiek 

Allround Zoeker    

Allround Zoeker LOG Kopersservice D&A DIS 

Bufferbeheerder LOG NSO Neerzetten 

coord.slotpl.wiss AFS(allround mdw. a) 

EAanv. med. 

Eerste medewerker LOG A&L LMB Uitgifte 

Eerste medewerker logistiek 

EImp. medew. 

EMed. Fust 

Emedew. Distr 

EZaal medew. 

flexpoolmedewerker 

fustbeheerder (controleur fust) 

fustwasoperator 

Instructeur 

key-user 

locatiemdw./ trekkerchauffeur 

Logistiek medewerker  

mdw. AGP 

mdw. Cultra 

mdw. deense container depot 

mdw. electronische hangbaan 

mdw. fustinname b (= inname cont.fust) 

mdw. fustinname c 

mdw. fustinname vba-zuid 

mdw. fustopsl.& uitg.(ass. Contr. fust) 

mdw. hulpoperator 

mdw. klokuitstoot 

mdw. LSS (locatiemdw./ trekkerchauffeur) 

mdw. overslagcentrum 
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mdw. veilonderst.dnstn (v.o.d.) bl 

mdw. verdelen bloemen 

mdw.veilonderst.dnstn (v.o.d.) pl 

Medewerker Import B 

Medewerker LDA 

Medewerker LOG Afleveren 

Medewerker LOG Centrale Toewijzing 

Medewerker LOG Controle & Correctie DIS 

Medewerker LOG Correctiekantoor 

Medewerker Log Dagproces 

Medewerker LOG Distributie 

Medewerker LOG Distributie Allround 

Medewerker LOG Distributie Bufferbeheer 

Medewerker LOG Flexgroep 

Medewerker LOG Fust & Sleutelen Afnemers 

Medewerker LOG LMB Externe Controle 

Medewerker LOG LMB Opslag & Kwaliteit 

Medewerker LOG LMB Uitgifte 

Medewerker LOG Logistiek Dienstverlening Afnemers 

Medewerker LOG Lokatie Toew.Systeem 

Medewerker LOG Maatwerk 

Medewerker LOG NSO Neerzetten 

Medewerker LOG NSO Opzetten 

Medewerker LOG Ontvangst 

Medewerker LOG Service Activiteiten 

Medewerker Logistiek 

Meewerkend Voorman LOG Deense Containers 

Procesbegeleider 

Procesbegeleider A 

Procesbegeleider B 

procesbegeleider LB 

Procesbegeleider Logistieke Middelen 

Procescoordinator FHS 

slotplatenwisselaar AFS 

stationsoperator 

trekkerchauffeur 

veilbegeleider/ opstelplanner 

veilingmdw. aanv planten 

veilingmdw. kloktoevoer 

veilingmdw. planten 

VR 1e medewerker dagreclame 

VR Administratief medewerker A Import 

VR Flexpool medewerker 

VR Importmedewerker 

VR logistiek medewerker Aanvoerverwerking 

VR medewerker Afleveren 

VR Medewerker dagreclame 

VR Medewerker distributie 

VR Medewerker Distributie en Afleveren 

VR medewerker Kloktoevoer 

VR Medewerker kloktoevoer transporttaken 

VR Medewerker kopersgebied 

VR Medewerker Logistiek 

Zoeker 

zoeker a+ 

zoeker a+ AGP 

zoeker b 

Zoeker LOG Kopersservice D&A DIS 
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Bijlage 2: Rekenvoorbeelden RSP 

 

 Huidig salaris  Nieuw maximum schaal 

1 2357 

maximum 

schaal 

 2495 (salarisgroep 25) 

Feitelijk na overgang: 2357/2495= 95,5 % RSP  

Doorgroei tot 100% RSP 

    

2 2357 

maximum 

schaal 

 2351 (salarisgroep 20) 

Feitelijk na overgang: 2357/2351=100,3% RSP  

Is maximum 

    

3 2370  

Max schaal is 

2495 

 2351 (salarisgroep 20) 

Feitelijk na overgang: 2370/2351=100,8% RSP  

RSP garantie voor deze medewerker in de toekomst: 

2495/2351=106,1% RSP 

    

4 2400  

RSP 106% 

(is maximum) 

 2495 (salarisgroep 25)  

Feitelijk na overgang: 2400/2495= 96,2 % RSP 

Doorgroei tot 100% RSP 

    

5 2400  

RSP 106% 

(is maximum) 

 2351 (salarisgroep 20) 

Feitelijk na overgang: 2400/2351= 102,1 % RSP 

Is maximum 

    

6 2400  

RSP 106% RSP 

garantie 110% 

(is 2640) 

 2351 (salarisgroep 20) 

Feitelijk na overgang: 2400/2351= 102,1 % RSP  

RSP garantie voor deze medewerker in de toekomst: 

2640/2351=112,3% RSP 
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Bijlage 3: Stand-by regeling 

 

1. Deze regeling geldt voor de werknemers die: 
a. een functie hebben op het functieniveau tot en met concernschaal C4 én  
b. die op grond van hun functie voor een stand-by dienst zijn aangewezen. 

 

2. Onder stand-by dienst wordt verstaan het volgens rooster verplicht bereikbaar zijn van 
een werknemer, die zich buiten zijn werktijd beschikbaar moet houden voor het 

verrichten van werkzaamheden. Aan de deelnemers van de stand-by regeling worden 

communicatiemiddelen beschikbaar gesteld (mobiele telefoon, eventueel een laptop 

als dat voor de dienst noodzakelijk is). Men dient met de verstrekte mobiele telefoon 

bereikbaar te zijn. 

 

3. De stand-by dienst die door de werknemer, volgens rooster wordt gelopen zal in de 
regel ten hoogste 7 dagen aaneengesloten worden verricht.  

 

4. Twee vormen van oproepbaarheid: 
a. De werknemer is oproepbaar om thuis of op een plek die door hem verkozen is, 

werkzaamheden te verrichten. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden die telefonisch of 
via internet zijn te verrichten op elke willekeurige plek. Bij deze vorm van 
oproepbaarheid is de werknemer niet aan huis of werklocatie gebonden.  

b. De werknemer is oproepbaar om ook buitenshuis werkzaamheden te verrichten. Dit 
zijn bijvoorbeeld werkzaamheden die hij op de werklocatie moet verrichten en waarbij 
hij binnen een bepaalde tijd op de werklocatie aanwezig moet zijn. Bij deze vorm van 
oproepbaarheid is de werknemer gebonden om binnen een bepaalde straal van de 
werklocatie te blijven. De tijd waarbinnen de werknemer op de werklocatie aanwezig 
moet zijn, wordt op bedrijfsniveau bepaald. 

 

5. Voor elke vorm oproepbaarheid geldt een aparte bruto vergoeding. Als de stand-by 
dienst over een deel van de tijd geldt, dan ontvangt de werknemer daarvoor een 

evenredige vergoeding naar rato van het aantal uren. Een volle week bestaat voor de 

stand-by dienst uit: (24*7 – 38 uur) = 130 uur. De kosten voor een internet verbinding 

zijn in onderstaande vergoeding begrepen.  

 

Vergoeding oproepbaar bij volle week (130 uur), per 1 

januari 2013 

 

a. Voor werk vanuit huis € 133,- 

b. Voor werk buitenshuis € 237,50,- 

 

Zodra de werknemer daadwerkelijk wordt opgeroepen ontvangt hij voor de gewerkte 

uren een vergoeding. De hoogte van die vergoeding voor ‘opkomst’ is gelijk aan de 

vergoeding voor overwerk. Dit geldt alleen voor werknemers tot en met salarisgroep 

C1. Werknemers in C2 (of hoger) die onder deze stand-by regeling vallen kunnen 

gewerkte uren tijd voor tijd opnemen in overleg. 

Als minimum voor gewerkte arbeidstijd geldt een half uur. Voor de reistijd geldt een 

maximum vergoeding van één uur. De gereden kilometers worden uitbetaald als 

dienstreiskilometers. 

 

6. Overig: 
a. De vergoeding voor een stand-by dienst wordt jaarlijks verhoogd met de cao 

verhogingen. 

b. Deze regeling is verplicht voor aangewezen werknemers. Uitgesloten zijn werknemers 
ouder dan 55 jaar en zwangere werknemers, werknemers met een zorgplicht en 

werknemers met een medische beperking of die aan het re-integreren zijn. 
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c. Bij afwezigheid wegens ziekte wordt de ingeroosterde dienst niet doorbetaald, omdat 
er geen sprake is van beschikbaarheid. 

d. Indien een medewerker op grond van een oude regeling een hogere stand-by 
vergoeding of een andere vergoeding ontvangt zoals een ADSL-vergoeding, wordt dit 

(hogere) bedrag afgekocht. Vaststelling van het verschil vindt plaats na 1 jaar na 

invoering. Dit verschil wordt eenmalig uitgekeerd. 



18-18 

 

 

Bijlage 4: Spelregels minuren 

 

• De intentie van deze regeling is medewerkers in staat te stellen hun contracturen 

te maken in de best mogelijke balans tussen werk en privé. 

• Binnen logistiek zal de vraag naar tijdelijke inzet van medewerkers volledig 

gecoördineerd worden door de afdeling Flexpunt. Deze afdeling is verantwoordelijk 

voor het aanbieden van aanvullende werkzaamheden aan medewerker met een te groot 

parttime contract.  

• Er is een urentoewijzing volgorde vastgesteld. Hoofdlijnen van de uren toewijzing 

zijn; 1e de vaste flex-medewerker krijgt eerst de uren voor hun contracturen. 2e dan 

de medewerker met een minuren saldo groter dan de grens. 3e dan de medewerker met 

een minuren saldo kleiner dan de grens. 4e dan de medewerker met een plusuren saldo. 

5e een piekhulp (medewerker buiten logistiek) en als laatste 6e een uitzendkracht 

wordt ingezet.    

• De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de 

planner van het Flexpunt over zijn/ haar beschikbaarheid voor het maken van 

aanvullende uren. 

• Als de werknemer zich heeft aangemeld bij de Flexgroep om minuren weg te 

werken, dan geldt het volgende: 

• Als FloraHolland binnen 4 weken geen afspraak voor werkzaamheden heeft 

ingepland, dan zullen de minuren boven grens uit de staffel worden 

kwijtgescholden. 

• Voorwaarde is dat de werknemer beschikbaar is, op reële tijdstippen waarop er 

voldoende werkaanbod te verwachten is.  

• Bij voorkeur zijn de werkzaamheden aansluitend aan de werktijden van de 

werknemer. 

• De werkzaamheden kunnen alle voorkomende werkzaamheden betreffen. 

• Als de werknemer zich niet bij het Flexpunt heeft aangemeld om minuren weg te 

werken, worden de minuren boven de grens uit de staffel ingehouden op het salaris. 

• FloraHolland zal periodiek aan de vakorganisaties inzicht geven in de aantallen 

uren (min- en plusuren), over het gebruik van het Flexpunt en de tevredenheid van 

medewerkers hierover.  

 

 


