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Op 30 juni 2015 hebben FloraHolland, FNV Bondgenoten en CNV 
Dienstenbond onderstaand onderhandelingsresultaat bereikt 

 

 

A. Lonen en looptijd  

1. Deze cao kent een looptijd van 24 maanden, van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2017. 

De feitelijke lonen en loonschalen worden op 1 januari 2016 met 1,5% structureel 

verhoogd. Alle medewerkers ontvangen bij het loon van december 2015 een eenmalige 

bruto uitkering van € 100,-. Op 1 juli 2016 volgt een structurele verhoging van 0,5%. Op 

1 januari 2017 volgt een structurele verhoging van 1,5%.  

 

B. Afspraken Sociaal Beleid 

2. Partijen onderschrijven het belang dat medewerkers met plezier bij FloraHolland 

werken. Cao partijen stimuleren dit door gezamenlijk oplossingen te vinden en daar 

waar nodig gezamenlijk aanvullende afspraken te maken. Om de uitvoering van 

afspraken te borgen worden de volgende afspraken gemaakt:  

 In het Periodiek Overleg worden de signalen, ontwikkelingen en actiepunten 

hierover besproken. Ook worden de betrokkenheidspeilingen en het 

medewerkersonderzoek dan besproken. 

 Jaarlijks spreken de vakbonden met de directie hierover.  

 Samen met bestuurders van vakbonden, kaderleden en vertegenwoordigers van 

FloraHolland worden Gemba walks in het bedrijf gehouden. Hierover worden 

concrete afspraken gemaakt.  

3. Partijen definiëren duurzame inzetbaarheid als het vermogen van de werknemer om nu 

en in de toekomst op een gezonde, competente en gemotiveerde manier waarde te 

leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren en zich 

verder te ontplooien. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijk belang van 

FloraHolland en de individuele werknemer. Beiden hebben hier dus een 

verantwoordelijkheid in. Om dit inhoud te geven worden de volgende afspraken 

gemaakt: 

 Op afdelingsbasis gaat FloraHolland gedurende de looptijd van de cao 

werkvermogensonderzoeken aanbieden. Voor risicogroepen kan dit aangevuld 

worden met een periodiek geneeskundig onderzoek. De concrete invulling hiervan 

wordt door FloraHolland samen met de vakbonden uitgewerkt. 

 Partijen komen verder overeen om in het kader van duurzame inzetbaarheid de 

interne en externe inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. FloraHolland gaat 

hiervoor loopbaantrainingen voor alle medewerkers aanbieden. Indien als gevolg 

van deze training een additionele opleiding noodzakelijk is, zal FloraHolland tot    

€ 1.000,- per medewerker hieraan bijdragen. 

4. FloraHolland zal zich inzetten om 10 garantiebanen te realiseren in de looptijd van 

deze cao. In het Sociaal Akkoord zijn de afspraken opgenomen over het openen van de 

laagste loonschaal voor mensen die aangewezen zijn op loonkostensubsidie (die 

onderdeel zijn van de afspraken over 125.000 garantiebanen en 30.000 beschut-

werkplekken). Deze loonschaal is direct gekoppeld aan de Wet Minimum Loon, en zal 

beginnen op 100% van het Minimum Loon en eindigen op 120% van het Minimum Loon. 

Hiervoor wordt een separate salarisschaal, schaal 1, opgenomen in de cao. Omdat 

invulling tot nu toe niet eenvoudig is gebleken, zullen partijen gezamenlijk verkennen 

op welke wijze het realiseren van garantiebanen het beste vorm gegeven kan worden.  

De wet definieert de doelgroep als mensen die duurzaam niet zelfstandig het wettelijk 
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minimumloon (WML) kunnen verdienen, Wsw-ers, Wajongers en mensen met een Wiw- 

of ID-baan. 

5. Partijen komen overeen de cao afspraak uit 2014 ‘meer invloed op eigen inzet voor 

alle functies in de plaats- en tijdgebonden logistieke processen’ (cao, p. 52) nader in 

te vullen. Door middel van nader vorm te geven pilots wordt in gezamenlijkheid tussen 

FloraHolland en de vakbonden bekeken hoe de conclusies van de pilots ook op andere 

afdelingen ingevoerd kunnen worden.  

 

C. Nieuwe wetgeving en Sociaal Akkoord 

6. De salarisschalen voor uitzendkrachten vervallen met ingang van 1 juli 2015 in de cao. 

7. Basiswerkzaamheden in plaats- en tijdgebonden logistieke functies starten in schaal 5. 

Dit wordt als aanloopschaal beschouwd. Voor 1 januari 2016 wordt de methodiek 

bepaald hoe de stap van de aanloopschaal naar de vakvolwassen schaal kan worden 

gemaakt. Het startsalaris van schaal 5 wordt dan aangepast naar € 1.583,- (excl. cao 

verhoging per 1 januari 2016). Na 2 maanden maken medewerkers de stap naar het 

maximum van schaal 5. Het maximum van schaal 5 wordt € 1.734,- (excl. cao verhoging 

per 1 januari 2016). Schaal 5 wordt uitgebreid met jeugdschalen vanaf 16 tot 23 jaar 

(peildatum 1 juli 2015).  

 

Leeftijd 
Schaal 5 

minimum 

Schaal 5 

maximum 

23 jaar en ouder € 1.583,- € 1.734,- 

22 jaar € 1.346,- € 1.474,- 

21 jaar € 1.148,- € 1.257,- 

20 jaar € 974,- € 1.066,- 

19 jaar € 831,- € 910,- 

18 jaar € 720,- € 789,- 

17 jaar € 625,- € 685,- 

16 jaar € 546,- € 598,- 

 

8. Voor personen die bij tewerkstelling binnen FloraHolland ervaring hebben in hetzelfde 

proces en eerdere werkzaamheden binnen FloraHolland, en als gevolg daarvan niet 

ingewerkt hoeven te worden, wordt de inschaling bepaald op basis van deze ervaring.  

9. Met betrekking tot het derde WW jaar komen partijen het volgende overeen: Cao-

partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform 

de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. Na de 

reactie van de minister van SZW op het SER-advies “Rol sociale partners bij 

toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en na een eventueel 

Stichting van de Arbeid-advies hierover, zullen cao-partijen, met inachtneming van 

deze adviezen en de Stichting van de Arbeid-aanbevelingen van 24 december 2013 en 

11 juli 2014, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private 

aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke 

WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao opengebroken.  

 

D. Verbeteringen van afspraken 

10. Pagina 12 artikel 23 lid 2. Werknemers in een functiegroep boven de cao schalen 

hebben nu een opzegtermijn van 3 maanden. Deze termijn wordt voor de werknemer 

teruggebracht naar 2 maanden.  

 

 

 

 

http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2013/20131224-opbouw-duur-ww.aspx
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2014/20140711-aanvullende-verzekering-opbouw-duur-ww-cao.aspx
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11. De bovengrens van Tijdsparen wordt uiterlijk per 1 januari 2016 verruimd naar 

ongeveer 3 x contracturen via de staffel. De tabel wordt dan:  

 

Contracturen/week Grens tijdsparen in uren 

0-12 

12-16 

16-20 

20-24 

24-28 

28-32 

32-36 

36-38 

36 

48 

60 

72 

84 

96 

108 

114 

 

12. Tijdsparen, artikel 4, regelt dat uren uitbetaald kunnen worden in maart. Medewerkers 

hebben de gelegenheid om opgebouwde tijdspaaruren geheel uit te laten betalen. Met 

ingang van 1 maart 2016 komt hier de mogelijkheid bij om de opgebouwde 

tijdspaaruren voor een deel uit te laten betalen. De cao tekst wordt als volgt: “Op 

verzoek van de medewerker kunnen de uren, opgebouwd tot en met periode 2, geheel 

of gedeeltelijk uitbetaald worden in maart. De teller wordt dan aangepast vanaf de 

eerste dag in periode 3. Indien er geen verzoek is ingediend, vindt er geen jaarlijkse 

verrekening van tijdspaaruren plaats.”  

13. Het keuzebudget wordt uitgebreid door pensioensparen mogelijk te maken door 

betaling uit het keuzebudget en het bovenwettelijk verlof. Verder wordt 

overeengekomen dat gemaakte keuzes over het keuzebudget van kracht blijven totdat 

een medewerker deze keuzes (op tijd) aanpast. Onderzocht wordt of het mogelijk is, 

binnen de fiscale grenzen, een regeling in te richten om medewerkers in de 

gelegenheid te stellen opleidingskosten te betalen uit bovenwettelijk verlof of 

keuzebudget. 

 

E. Overige punten 

14. Opbouw en afboeken van vakantie uren. Recht op verlof wordt alleen gedefinieerd in 

uren en niet meer in dagen. Hiermee komt er meer consistentie en duidelijkheid in de 

cao. Een voltijder die gemiddeld 38 uur werkt in een kalenderjaar heeft 205,2 uur 

vakantie in een kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 

december van het zelfde jaar. Een deeltijder heeft dan: het gemiddeld aantal 

contracturen per week / 38  * 205,2 uur. Dit is conform art.1b pag. 15 van de cao.  

15. In artikel 1, lid 2 (cao p. 15) wordt 16 uren vervangen door 15 uren. 

16. Bewijs van aanmelding bij de flexpool. Bij de melding bij het flexpunt vult de 

medewerker een formulier in voor het Inlopen van minuren. De medewerker krijgt een 

kopie van de melding.  

17. Definitie kalender(jaar). Het moet duidelijk zijn wat we bedoelen als we hierover 

spreken. De cao wordt doorgelopen en daar waar het begrip niet duidelijk is, wordt 

een verduidelijking opgenomen.  

18. Medewerkers in de plaats- en tijdgebonden logistieke functies met Aalsmeer als 

standplaats die op 1 juli 2015 55 jaar of ouder zijn, kunnen niet verplicht worden tot 

het werken op de genoemde erkende feestdagen. 

19. Vuilwerktoeslag. De overeengekomen overgangsmaatregelen m.b.t. vuilwerktoeslag 

worden door FloraHolland gerespecteerd. Deze overgangsmaatregel wordt genoemd in 

de cao.  

20. Vakbondscontributie. Voor de looptijd van deze cao wordt de vakbondscontributie als 

onderdeel van de werkkostenregeling geboekt. Dit betekent niet dat dit automatisch 

ook voor komende cao’s zal gelden.  
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21. Werkgeversbijdrage en internationaal solidariteitsfonds wordt voor de looptijd van 

deze cao gecontinueerd.  

22. Vakbonden krijgen de mogelijkheid in hun faciliteiten om aankondigingen van 

ledenvergaderingen te vermelden op de digitale schermen in het bedrijf.  

23. Het aantal dagen in art. 3.b (cao, p. 17) wordt uitgebreid van 5 naar maximaal 6 per 

jaar. 

 

F. Aanscherpen cao teksten 

24. Pagina 17. Artikel 10. Vakantierechten over meeruren worden in maart uitbetaald. Per 

abuis staat er in de cao nog januari.  

25. Pagina 48 daar komt 2 x “->” voor. Dit kan eruit.  

 

 
 
 

Dit resultaat is bereikt op 30 juni 2015 te Naaldwijk. Dit resultaat wordt voorgelegd aan de 

leden en wordt een definitief akkoord indien de leden hiermee hebben ingestemd. 
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