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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
Super de Boer supermarkten B.V. gevestigd te Amersfoort, 
 
Ter ene zijde 
 
 
 
en  
 
 
 
CNV Dienstenbond, statutair gevestigd te Hoofddorp, 
 
FNV Bondgenoten, statutair gevestigd te Amsterdam, 
 
De Unie, Vakbond voor Industriële Dienstverlening, gevestigd te Houten en 
 
De RMU, Reformatorisch Maatschappelijke Unie Medewerkers, gevestigd te Veenendaal, de 
welke ten deze tevens optreedt ten behoeve van het VakGMV gevestigd, te Veenendaal. 
 
elk als partij ter andere zijde, 
 
is op 14 mei 2009 overeenstemming bereikt over de navolgende aanvullende collectieve 
arbeidsovereenkomst voor medewerkers in een distributiecentrum van Super de Boer 
supermarkten B.V., verder te noemen de DC CAO, voor de periode 1 april 2008 tot en met 
31 maart 2010 
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Artikel 1  
Definities 
 
Werkgever De partij ter ene zijde 
 
Vakvereniging Elk der partijen ter andere zijde 
 
Medewerker  De medewerker (m/v) in dienst van werkgever en van wie de 

functie is ingedeeld of gezien het functieniveau behoort te 
worden ingedeeld in één van de functiegroepen A t/m H als 
vermeld in bijlage 1 van deze CAO. 

 
Gemiddelde arbeidsduur De gemiddelde arbeidsduur per jaar bedraagt 1924 uur, 

gemiddeld 37 uur per week. 
 
Normale arbeidsduur per week De normale arbeidsduur per week bedraagt 40 uur. De 

roosters worden op 40 uur per week gebaseerd. De 
gemiddelde arbeidsduur per week kan worden gerealiseerd 
door het kopen van maximaal 20 Super de Boer-dagen. 

 
Uurloon    Het weekloon behorend bij de normale arbeidsduur per 

week gedeeld door 40, dan wel het periode loon gedeeld 
door 160. 

 
Super de Boer-dagen Super de Boer-dagen zijn dagen die medewerkers die 40 uur 

per week werken kunnen kopen om de gemiddelde 
arbeidsduur terug te brengen naar 37 uur. De waarde van een 
dag is 5% (1/20) van een periodesalaris. Super de Boer-dagen 
hebben dezelfde status als een vakantiedag maar moeten 
binnen een kalenderjaar worden opgenomen.  

 
Administratieve toeslag Een administratieve toeslag is een toeslag die bestaat uit het 

verschil tussen het oude salaris en het nieuwe (lagere) salaris. 
Deze toeslag wordt afgebouwd doordat initiële/ individuele 
verhogingen en/ of verhogingen als gevolg van 
prijscompensatie op de toeslag in mindering worden gebracht 
totdat de administratieve toeslag volledig is afgebouwd. Pas 
nadat de toeslag volledig is afgebouwd kunnen verhogingen 
leiden tot een stijging van het salaris. Over de administratieve 
toeslag worden vakantietoeslag en pensioen opgebouwd.  

 
Nominale toeslag Een nominale toeslag is een toeslag die bestaat uit het verschil 

tussen het oude en het nieuwe (lagere) salaris. Deze toeslag 
blijft ongewijzigd. Initiële/individuele verhogingen en/of 
verhogingen als gevolg van prijscompensatie worden alleen 
over het nieuwe salaris gegeven en niet over de toeslag. Deze 
verhogingen zullen niet op de toeslag in mindering worden 
gebracht. Over de nominale toeslag worden vakantietoeslag 
en pensioen opgebouwd. 
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Functie toeslag Een functie toeslag is een toeslag die bestaat uit het verschil 
tussen het oude en het nieuwe (lagere) salaris. Initiële/ 
individuele verhogingen en /of verhogingen als gevolg van 
prijscompensatie worden zowel over het nieuwe salaris als over 
de functie toeslag gegeven. Over de functietoeslag worden 
vakantietoeslag en pensioen opgebouwd.  
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Artikel 2 
Looptijd 
 
De looptijd van de DC CAO is gekoppeld aan de looptijd van de CAO afgesloten door 
de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (hierna te noemen VGL 
CAO).  
Na het afsluiten van de VGL CAO zullen partijen binnen twee maanden overleg plegen 
over de gevolgen van de uitkomsten van het VGL CAO overleg voor de DC CAO. In dit 
overleg staat het partijen vrij ook andere CAO-onderwerpen aan de orde te stellen. 
 
Artikel 3 
Werkingssfeer 
 

1. Deze overeenkomst geldt naast of in afwijking van de bepalingen in de VGL CAO 
mits en voor zover de bepalingen in de VGL CAO van toepassing zijn op de in lid 2 
van dit artikel genoemde Medewerkers.  
 
Indien een onderwerp niet is geregeld in de VGL CAO geldt het bepaalde in de 
DC CAO. Indien een onderwerp zowel in de DC CAO als in de VGL CAO is 
opgenomen, prevaleert de regeling in de DC CAO. Wijzigingen in de VGL CAO 
zullen door partijen bij deze CAO worden besproken. Na dit overleg zal worden 
bepaald of deze regelingen in de DC CAO worden opgenomen.  

 
2. Deze overeenkomst geldt voor medewerkers in dienst van Super de Boer, 

werkzaam in een distributiecentrum en van wie de functie is ingedeeld of gezien 
het functieniveau behoort te worden ingedeeld in één van de functiegroepen A 
t/m H als vermeld in bijlage 1 van deze CAO. 

 
3. Voor hulpkrachten (inclusief uitzendkrachten die in de regel niet meer dan 12 uur 

per week werkzaam zijn), oproepkrachten en vakantiewerkers gelden, in afwijking 
van het gestelde in het tweede lid van dit artikel, niet de bepalingen zoals deze zijn 
opgenomen in de artikelen 9 en 10.  
Met ingang van 1 juni 2009 geldt voor hulpkrachten (inclusief uitzendkrachten die in 
de regel niet meer dan 12 uur per week werkzaam zijn) uit artikel 9 wel 
• artikel 9 lid 2 (toeslag voor uren gewerkt buiten de normale arbeidstijd van 

maandag tot en met vrijdag) 
• artikel 9 lid 3 t.a.v. het werken op zondag  
• artikel 9 lid 8 (koudetoeslag).  

  
4. Voor uitzendkrachten gelden gedurende de eerste twee maanden de 

arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de CAO van de ABU (Algemene Bond 
Uitzendondernemingen). Na deze periode geld met betrekking tot de arbeidsduur, 
de arbeidstijden, de toeslagen en het loon de DC CAO. Artikel 7 lid 2 
(Arbeidstijden) is niet van toepassing op uitzendkrachten.  

 
Artikel 4 
Arbeidsduur 
 

1. De gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur bedraagt 1924 uur. Dit is 37 uur per week 
gemiddeld en wordt gerealiseerd indien er 20 Super de Boer-dagen worden 
gekocht. 
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2. Roosters zijn gebaseerd op 40 uur per week. 
 

3. De waarde van een dag is 8 uur, ook als bijvoorbeeld sprake is van vrije uren voor 
oudere medewerkers conform artikel 16 lid 2. Een uurloon is het periodesalaris 
gedeeld door 160.  

 
4. Medewerkers die een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week of minder 

hebben, hebben een deeltijdarbeidsovereenkomst. Het salaris van deze 
medewerkers zal, indien er bijvoorbeeld 36 uur wordt gewerkt, 36/40 bedragen. 

 
 

 
5. Indien er naar het oordeel van werkgever sprake is van noodgevallen1, waarbij 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen 
van medewerker en werkgever, is medewerker verplicht langer te werken dan 
onder artikel 7 is bepaald. 

 
6. Indien in kort tijdsbestek veelvuldig afwijkingen van de onder artikel 7 vastgestelde 

arbeidstijden noodzakelijk geoordeeld worden, is werkgever verplicht met de OR2 
te overleggen. 

 
Artikel 5 
Super de Boer-dagen 
 
A. Ontstaan Super de Boer-dagen 
 
Bij de invoering van de eerste DC CAO in 2000 zijn afspraken gemaakt over een voor alle 
medewerkers gelijke werkweek van 37 uur. De roostervrije uren, die een aanvullend recht 
waren op vakantie- uren, zijn hierbij afgeschaft. Dit betekent dat vanaf de eerste DC CAO 
het full-time dienstverband 37 uur omvatte met 25 vakantiedagen en geen roostervrije 
uren. Als compensatie voor de roostervrije uren zijn de salarissen van alle betrokken 
medewerkers (ook parttimers) met 8.1% verhoogd.  
 
Bij de DC CAO voor 2001 zijn afspraken gemaakt om medewerkers 40 uur per week te 
laten werken met behoud van een 37- urige werkweek. Als oplossing hierbij is gekozen 
voor de invoering van Super de Boer-dagen. Alle medewerkers met een fulltime 
dienstverband zijn hierbij op een 40- urige werkweek gezet, bij een gelijkblijvend uurloon. 
Het periodesalaris steeg uiteraard wel, aangezien er 40 uur gewerkt werd. Betrokken 
medewerkers kregen de mogelijkheid om hun 40-urige werkweek terug te brengen naar 
een 37-urige werkweek door het kopen van (maximaal 20) Super de Boer-dagen. Het 
periodesalaris (en het salaris voor sociale verzekeringen) daalt hierbij. Feitelijk kwam de 
regeling er op neer dat medewerkers meer gingen werken om door aankoop van Super 
de Boer-dagen de uren vrij te kunnen nemen die zij vroeger al vrij waren. Er is dan ook 
geen sprake van het toekennen van Super de Boer-dagen, maar het zelf kopen.  
Parttimers kregen bij de invoering de keuzemogelijkheid om hetzij hun uren gelijk te 
houden (en dus afname van het parttime percentage), hetzij het parttime percentage te 
behouden (en dus meer uren te gaan werken). Indien geen keuze werd aangegeven is 

                                                 

1  Noodgevallen zijn problemen die niet in een planning zijn te voorzien. 
2 De OR kan indien een goede bedrijfsvoering dit verlangt, voor een aangewezen 

bedrijfsonderdeel tijdelijk instemming verlenen voor het structureel verrichten van extra 
werkzaamheden rondom feestdagen en acties. 
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uitgegaan van het behoud van het parttime percentage en dus meer werkuren per 
week. 
 
B. Regeling 
 
1. Medewerkers met een fulltime en een parttime dienstverband kunnen hun 

gemiddelde arbeidsduur verlagen tot gemiddeld 37 uur per week indien zij maximaal 
20 Super de Boer-dagen kopen (bij een fulltime dienstverband; bij een parttime 
dienstverband naar evenredigheid). 

 
2. Medewerkers dienen jaarlijks voor 1 november aan te geven of en hoeveel dagen zij 

het komende jaar wensen te kopen. Super de Boer-dagen behoren in het 
kalenderjaar volgens een van tevoren door de medewerker in overleg met de 
leidinggevende aangegeven planning te worden opgenomen. 

 
3. Een Super de Boer-dag kost 5% van een periodesalaris in het nieuwe jaar.  
 
4. De formule = (aantal gekochte dagen * 5% van het periodesalaris) / 13 perioden1.  
 
 
5. De totale waarde van de Super de Boer-dagen wordt elke periode evenredig in 

mindering gebracht op het periodesalaris. Indien een medewerker het bedrijf 
gedurende het jaar verlaat en de Super de Boer-dagen zijn reeds opgenomen, dan 
wordt het restant met de vakantiedagen dan wel het loon verrekend.  

 
6. Indien niet alle Super de Boer-dagen in een jaar zijn opgenomen kan het saldo worden 

toegevoegd aan het saldo tijdsparen. 
 
7. Indien een medewerker halverwege het jaar het bedrijf verlaat en nog niet alle dagen 

zijn, hoewel verrekend, nog niet opgenomen dan kunnen deze dagen weer worden 
verkocht. 

 
Artikel 6 
Tijdsparen  
 
1. Doel van de regeling 

Deze regeling heeft als doel medewerkers de mogelijkheid te bieden tijd te sparen. De 
gespaarde tijd kan op een later tijdstip worden gebruikt voor: · 
- langdurig verlof voor studie; 
- langdurig verlof voor zorgverplichtingen; 
- een langere vakantie; 
- een pensioen dat op een eerder moment ingaat dan wel een hoger pensioen 

(binnen de fiscale grenzen). 
 

                                                 

1  Indien een medewerker bijvoorbeeld 13 Super de Boer dagen koopt zal 5 % op elk 

periodesalaris in 
             mindering worden gebracht. Het kopen van dagen werkt door in o.a. de vakantietoeslag. 
             Indien een medewerker 20 dagen koopt zal (20*5)/13 is 7.7% in mindering op zijn salaris 

worden gebracht. 
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2. Werkingssfeer 
Deze regeling is van toepassing op medewerkers met een contract voor onbepaalde 
tijd en die al een jaar in dienst zijn. 
  

3. Bronnen 
De medewerker kan in overleg met de werkgever de volgende bronnen aanwenden 
voor de tijdspaarregeling: 
   -     de bovenwettelijke vakantiedagen; 

- de toeslagen in tijd voor werk op tijden buiten de normale arbeidstijd; 
- overwerkuren; 
- Super de Boer-dagen. 

 
4. Jaarlijks kan in geld worden gespaard. Er kan echter niet meer dan het equivalent van 

10% van het brutoloon worden gespaard. Er kan in een periode van maximaal 5 jaar 
voor een faciliteit van maximaal 50% van het bruto jaarloon worden gespaard. Indien 
de medewerker niet elk jaar het maximale bedrag inlegt, kan er in een langere 
periode voor bovenstaand maximum worden gespaard.  
De medewerker kan niet een langer verlof opnemen dan voor 50%.. 

 
5. Administratie 

De gespaarde tijd wordt in geld geregistreerd. De waarde van een uur als het uur in 
geld wordt 
geregistreerd, is de waarde op het moment van opbouwen. Een uur is bij een voltijd 
dienstverband  
1/160 van het periodesalaris. De normale jaarlijkse CAO verhogingen zullen over het 
gespaarde 
bedrag worden berekend. De werkgever houdt een separate administratie van de  
verlofspaarregeling bij. 

 
6. Opbouwen 

De medewerker geeft jaarlijks voor 1 november aan of en welk deel hij van zijn 
bronnen wil aanwenden voor tijdsparen in het komende jaar. 

 
7. Opnemen 

De medewerker dient schriftelijk een verzoek in bij de werkgever. De medewerker 
geeft voor 1      

september aan of hij voor het komende jaar gebruik wenst te maken van de 
mogelijkheid de verlofspaarregeling op te nemen. De werkgever geeft binnen 6 
weken aan of het verzoek gehonoreerd kan worden. Indien er redenen zijn het 
verzoek niet te honoreren wordt dat schriftelijk door werkgever toegelicht en wordt in 
onderling overleg een alternatief vastgesteld.  

 
8. Overige zaken  

Indien de medewerker zijn gespaarde verlof opneemt blijft zijn/ haar dienstverband in 
stand. Hij wordt derhalve in de gelegenheid gesteld terug te keren in zijn functie. 
Onkostenvergoedingen en vergoedingen voor woon/ werk verkeer worden 
gedurende de periode van verlof niet doorbetaald. Gedurende de periode van verlof 
loopt de opbouw van vakantiedagen op normale wijze door. Bij 
arbeidsongeschiktheid tijdens de verlofperiode worden de verlofdagen indien 
voldaan wordt aan de thans geldende voorschriften bij ziekte -zoals ziekmelding- niet 
in mindering gebracht op het spaartegoed. Op de door de medewerker gespaarde 
verlofrechten zijn gedurende het dienstverband de wettelijke verjaringstermijnen niet 
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van toepassing. Beëindiging van deelname aan de spaarregeling vindt plaats op het 
moment dat alle spaardagen zijn opgenomen. Uitbetaling van de tegoeden op de 
spaarregeling kan alleen plaatsvinden indien het dienstverband eindigt.  
 

Artikel 7 
Arbeidstijden 
  

1. De normale arbeidstijd voor de dagdienst is van maandag tot en met vrijdag van 
06.00 uur 
tot 18.00 uur. De normale arbeidstijd voor een 2-ploegendienst is van maandag tot 
en met vrijdag van 04.00 uur tot 22.00 uur of van 06.00 uur tot 24.00 uur 
Op zaterdag is de normale arbeidstijd voor een ploeg gelegen tussen 06.00 uur tot 
18.00 uur 

 
2. Werkroosters worden, behoudens calamiteiten, 20 dagen van tevoren aan de 

medewerker kenbaar gemaakt. In een werkrooster is opgenomen op welke dagen 
de medewerker werkt en welke diensten hij heeft. De tijden waarop de 
medewerker werkt, worden uiterlijk 1 week van·tevoren bekendgemaakt. 
 

3. Maximaal eenmaal per week kunnen de aanvang- en eindtijden wijzigen met een 
maximale  
bandbreedte van 2 uur zonder dat er sprake is van overwerk. Wijzigingen in de 
huidige tijden voor zover deze buiten de normale arbeidstijden vallen, is alleen 
mogelijk na overleg met de ·individuele medewerker. 
 

4. Arbeid van 00.00- 06.00 uur is alleen mogelijk in overleg met vakorganisaties. 
 

5. Zwangere vrouwen en medewerkers van 55 jaar en ouder kunnen niet worden 
verplicht buiten de, op hun van toepassing zijnde, normale arbeidstijd conform lid 1 
van dit artikel te werken. 

 
Artikel 8 
Richtlijnen voor roosters 
 
1. Er zal geen arbeid in gebroken diensten plaatsvinden, tenzij bijzondere 

omstandigheden dat in uitzonderlijke situaties noodzakelijk maken. 
 
2. Er wordt per werkweek zoveel mogelijk volgens dezelfde dienst gewerkt, per week zal 

er maximaal één dienstwisseling plaatsvinden. 
 
3. Roosters zijn zoveel mogelijk voorwaarts roterend. 
 
4. De roosters hebben een zo voorspelbaar mogelijk roosterpatroon. 
 
5. Indien een medewerker op zaterdag is ingeroosterd, zal de medewerker zoveel 

mogelijk in de gelegenheid worden gesteld het weekeinde aaneengesloten op 
zondag en maandag te genieten.  

 
6. Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met de structurele afspraken 

die met de Medewerker zijn gemaakt over zijn arbeidstijden. Wijziging van deze 
afspraken vindt plaats na  
overleg met de betrokken medewerker. 



Concept tekst DC cao 2008 – 2010 versie 20090612(0)  
   
    

- 11 - 

Een verzoek van de medewerker tot wijziging wordt gehonoreerd indien dit 
redelijkerwijs mogelijk is. Bij het opstellen van roosters wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met aanvullende wensen van de medewerker. Bij de vaststelling van de 
arbeidstijden wordt volledig rekening gehouden met  
afspraken over kinderopvang. 

 

Artikel 9 
Bijzondere beloningen 
 
1. Toeslag voor het werken in 2-ploegendienst 
 Voor arbeid in de 2-ploegendienst wordt een toeslag op het periodesalaris 
gegeven. 

a.  Onder arbeid in de 2-ploegendienst wordt verstaan arbeid in een 
regelmatige wederkerende volgorde in ploegen afwisselend in de ochtend-, 
middag- en/of avond-dienst, terwijl tussen het einde van de arbeidstijd van 
de ene ploeg en de aanvang van de arbeidstijd van de daarop 
aansluitende ploeg geen grotere tijdsduur dan 1½ uur ligt dan wel geen 
grotere overlap van 1½ uur is. 

b. De 2-ploegendienst heeft een bandbreedte van 18 uur en de diensten zullen 
dan wel tussen 04.00 - 22.00 uur plaatsvinden dan wel tussen 06.00 en 24.00 
uur. Op zaterdag zal er één ploeg tussen 06.00 en 18.00 uur werken.  

 c. De toeslag voor de 2-ploegendienst bedraagt 14%. 
d. In het geval de 2-ploegendienst buiten schuld of door toedoen van de 

medewerker wordt beëindigd wordt de ploegentoeslag - mits tenminste 
twee jaar ononderbroken in  
2-ploegendienst is gewerkt - afgebouwd. 

  De afbouw vindt als volgt plaats:  
  - drie periodes 14%;  
  - twee periodes 10% en  
  - één periode 5%.  

e. Indien een medewerker werkzaam in ploegendienst met een leeftijd van 55 
jaar of ouder in dagdienst wenst te werken dient hij dat drie maanden van 
tevoren aan te geven. De onder ‘d’ genoemde afbouwregeling is dan 
evenwel van toepassing. 

f. De aanvangstijden van een ploegendienst zullen zoveel mogelijk op 
hetzelfde tijdstip zijn. De aanvangstijden van ploegendiensten zal in de regel 
maximaal één uur en bij uitzondering 1,5 uur verschillen. 

 
g. De rusttijd tussen twee opeenvolgende diensten zal conform de 

arbeidstijdenwet tenminste elf uur bedragen.  
h. Voor medewerkers werkzaam in een ploegendienst zijn lid 2 en lid 3 van dit 

artikel niet van toepassing. 
Voor medewerkers werkzaam in een 2-ploegendienst is de toeslag voor het 
werken op zondag echter wel van toepassing.  

 
2. Toeslagen voor uren gewerkt buiten de normale arbeidstijd van maandag tot en met 

vrijdag 
De toeslagen voor het werken van maandag tot en met vrijdag buiten de normale 
arbeidstijd bedragen: 
maandag t/m vrijdag   Toeslag 
18.00 uur-22.00 uur   35% 
22.00 uur-06.00 uur   50% 



Concept tekst DC cao 2008 – 2010 versie 20090612(0)  
   
    

- 12 - 

3. Toeslag voor werken op zaterdag en zondag1. Zie ook artikel 10 lid 1. 
• De toeslag voor het werken op een verplichte zaterdag bedraagt 25% 
• De toeslag voor het werken op een vrijwillige zaterdag bedraagt 50% 
• De toeslag voor het werken op zondag bedraagt 100%. 

 
4. De inconveniëntentoeslag  
 De inconveniëntentoeslag is met ingang van 1 januari 2001 afgeschaft. 
 
5. De overwerktoeslag 
 Het toeslagpercentage voor overwerk bedraagt voor medewerkers met een fulltime 

dienstverband 50%. 
Het toeslagpercentage voor overwerk bedraagt voor medewerkers met een parttime dienstverband  

• 25% voor de uren tot en met het 40
ste

 uur per week 

• 50% voor de uren boven het 40
ste

 uur per week 

 
6. Anticumulatie 

Toeslagen genoemd in artikel 9 lid 2, 3 en 5 zullen niet cumuleren. Indien voor een 
zelfde uur twee toeslagen van toepassing zijn, wordt alleen de hoogste toeslag 
toegekend, tenzij anders is afgesproken.  

 
7    Hulpkrachten en vakantiewerkers  

Hulpkrachten (inclusief uitzendkrachten die in de regel niet meer dan 12 uur per week 
werkzaam zijn) en vakantiewerkers, kunnen elke zaterdag verplicht worden te werken 
zonder dat de zaterdag toeslag wordt toegekend. Wordt gewerkt na 18.00 uur dan 
gelden de toeslagen zoals vermeld in artikel 9 lid 2. 
Hulpkrachten die in een vakantieperiode gedurende meer dan drie weken meer dan 
32 uur per week werken, komen gedurende deze periode in aanmerking voor 
toeslagen zoals deze gelden voor fulltime medewerkers.  
  

8    Koudetoeslag 
 
1. Inleiding. 

Medewerkers die structureel werken in ruimtes waar de temperatuur constant 
beneden de 7°C is komen in aanmerking voor een koudetoeslag. Hierbij is niet 
bedoeld de diepvries omgeving; daarvoor is al een toeslag opgenomen in de VGL 
CAO. De medewerkers die in ‘diepvries’ werken en bijvoorbeeld medewerkers die 
werken in gekoelde ruimtes in de winkels, zijn dus uitgesloten van de koudetoeslag 
zoals die is opgenomen in de DC CAO.  

 
2. De hoogte van de koudetoeslag. 

Tot 13 juli 2009 komt iedere medewerker in het DC die langer dan 24 uur per week 
werkt in mechanisch gekoelde ruimtes onder de 7°C, voor de gewerkte uren boven de 
24 uur per week (dus uur 25, uur 26, et cetera) in aanmerking voor een bruto toeslag 
van €0,35 per uur. 
Met ingang van 13 juli 2009 bedraagt de toeslag €0,11 en wordt deze uitgekeerd voor 
ieder uur dat de medewerker in de mechanisch gekoelde ruimte werkt.  

 
Artikel 10 
Werken op zaterdag 
  

                                                 
1
  Medewerkers hebben het recht arbeid op zondag te weigeren. 



Concept tekst DC cao 2008 – 2010 versie 20090612(0)  
   
    

- 13 - 

1. Medewerkers zijn verplicht om maximaal 13 maal per jaar, maximaal 1 maal per 4 
weken op zaterdag te werken. In afwijking hiervan zullen medewerkers die in 
dagdienst werken en die voor 1 januari 2000 in dienst waren, maximaal 8 maal per jaar 
op zaterdag werken; medewerkers die in ploegendienst werken en die voor 1 januari 
2000 in dienst waren, zullen maximaal 10 maal per jaar op zaterdag werken. 

 
2. De in het eerste lid genoemde verplichting geldt niet voor zwangere vrouwen en 

medewerkers van 55 jaar en ouder (conform artikel 7 lid 6), uitgezonderd medewerkers 
die in ploegendienst werken en chauffeurs die meedraaien in een vier- 
dagenplanning waarbij de zaterdag als reguliere werkdag is ingeroosterd. 

 
3. De medewerker die op een onder lid 1 bedoelde dag door ziekte niet kan werken, krijgt 

de ingeroosterde uren uitbetaald tenzij het overwerk betreft. 
 
4. Op andere dan de in lid 1 bedoelde zaterdagen kunnen medewerkers op vrijwillige basis 

werken.  
 
5. Indien een medewerker op een zaterdag is ingeroosterd zal er voor een fulltimer een 

loonbetaling van tenminste 6 uur plaatsvinden, tenzij anders wordt overeengekomen. 
 
6. De roosters voor het werken op zaterdag zijn voor de eerste helft van het jaar bekend 

voor 1 december, voor de tweede helft voor 1 juni. 
 
Artikel 11 
Overwerk 
 
1. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale 

arbeidsduur per week van 40 uur wordt overschreden, is er sprake van overwerk1. 
 
2. De medewerker kan verplicht worden tot overwerk tot een werkdag van maximaal 10 

uur, een werkweek van 45 uur, behoudens noodgevallen2. 
 
3. Zwangere vrouwen kunnen niet worden verplicht tot overwerk. 
 
4. Loon plus toeslag voor overwerk wordt bij voorkeur uitgekeerd in vrije tijd. Deze vrije 

tijd, overeenkomende met het bedrag van loon plus toeslag, dient binnen twee 
maanden na het overwerken te worden gegeven. Indien de vrije tijd niet binnen twee 
maanden is opgenomen zal de toeslag worden uitbetaald (zie ook artikel 6 
tijdsparen). 

 
5. Indien op een dag, onmiddellijk aansluitend aan de normale arbeidstijd langer dan 1,5 

uur overwerk moet worden verricht, zal werkgever de betreffende medewerker voor 

                                                 

1 In de werkroosters (zie artikel 7 lid 2) Ingevoerde snipperdagen, vakantiedagen en ziektedagen 
tellen mee voor de bepaling van de weeknorm. 
 Voorbeelden  
Indien een medewerker twee vakantiedagen van elk 8 uur heeft genoten en drie dagen van 10 
uur heeft gewerkt is er sprake van in totaal 46 uur en derhalve 6 uur overwerk.  
Indien een medewerker 5 vakantiedagen heeft opgenomen en gevraagd wordt toch te komen 
werken, in plaats van vakantie te genieten inderdaad werkt, zal geen overwerk worden uitbetaald 
noch zullen er in dat geval vakantiedagen worden afgeschreven.  
2  Noodgevallen zijn problemen die niet in een planning zijn te voorzien. 
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de aanvang van het overwerk in de gelegenheid stellen een kwartier doorbetaalde 
rustpauze te houden. 

 
Artikel 11a 
Overwerk parttimers 
 

1. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor medewerkers die een gemiddelde arbeidsduur 
van 36 uur per week of minder hebben (medewerkers met een 
deeltijdarbeidsovereenkomst zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 4 van de DC CAO 
Super de Boer). De regeling is dus niet bedoeld voor hulpkrachten, oproepkrachten 
en uitzendkrachten. De regeling is eveneens niet bedoeld voor chauffeurs. 
Overwerk voor chauffeurs is geregeld in artikel 19 lid 3 van de DC CAO Super de 
Boer. 

 
2. Van overwerk is sprake als een medewerker in een week meer uren werkt dan het 

contractueel overeengekomen aantal uren. 
 

3. De toeslag wordt uitsluitend uitgekeerd in geld. 
 

4. Op dit artikel is artikel 9 lid 6 (Anticumulatie) van toepassing. 
 

5. Voor zover in dit artikel “Overwerk parttimers” geen andere afspraken zijn gemaakt, 
is artikel 11 van de DC CAO (Overwerk) van toepassing 

 
Artikel 12 
Aaneengesloten verlof 
 
De medewerker heeft recht op een aangesloten periode verlof na overleg met de 
werkgever op een door hem zelf te bepalen moment indien het saldo van te 
compenseren aantal overuren meer bedraagt dan 37 uur. Dit verlof dient, behoudens 
noodgevallen, binnen één jaar te worden opgenomen en kan niet op of rond feestdagen 
worden opgenomen.  
 
Artikel 13 
Vakantie 

 
1. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
2. De medewerker heeft per vakantiejaar bij een voltijd dienstverband recht op 200 

vakantie-uren met behoud van salaris1. 

 
3. De aaneengesloten vakantie zal zoveel mogelijk in de maanden mei tot en met 

september worden genoten. De medewerker heeft het recht op tenminste drie weken 
aaneengesloten vakantie. Bij deze vakantie kunnen te compenseren overuren zoals 
genoemd in artikel 12 en Super de Boer-dagen worden opgenomen, na nadrukkelijke 
toestemming van de werkgever. 
 

4. De werkgever kan vakantiedagen toekennen als voorschot op nog in het lopende 
vakantiejaar te verwerven vakantierechten. 

 

                                                 

1 De 200 vakantie-uren zijn verdeeld in 160 wettelijke en 40 bovenwettelijke vakantie-uren. 
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5. Een dag waarop medewerker arbeidsongeschikt is, geldt niet als een vakantiedag 
wanneer de werkgever het loon zou hebben doorbetaald indien de medewerker 
geen vakantiedagen zou hebben opgenomen.  

 
6. Bij volledige arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan zes maanden ontstaat er 

recht op vakantiedagen gedurende de laatste zes maanden van de 
arbeidsongeschiktheid. 

 
7. De medewerker verwerft geen vakantie over de tijd gedurende welke hij, wegens het 

niet verrichten van zijn werkzaamheden, geen aanspraak heeft op loon. 
 
8. Extra leeftijdvakantie 

Voor oudere medewerkers is er een aanspraak op extra vakantiedagen. De leeftijd 
van de medewerker bij aanvang van het kalenderjaar is bepalend. 

 
• Medewerkers ouder dan 45 jaar wordt één extra vakantiedag toegekend. 
• Medewerkers ouder dan 50 jaar wordt in totaal twee extra vakantiedagen 

toegekend. 
• Medewerkers ouder dan 55 jaar dan wel met meer dan 25 dienstjaren worden in 

totaal drie extra vakantiedagen toegekend. 
• Medewerkers ouder dan 60 jaar dan wel met meer dan 40 dienstjaren worden in 

totaal vijf extra vakantiedagen toegekend.  
 

Voor part time medewerkers wordt deze extra leeftijdvakantie naar rato van de 
arbeidsduur toegekend. Bovenstaande dagen worden niet bij elkaar opgeteld. 
Medewerkers die nu op basis van huidige regelingen meer vakantiedagen hebben, 
zullen deze behouden. Het perspectief dat deze medewerkers nu hebben, zal echter 
niet worden toegekend. 

 
Artikel 14  
Buitengewoon verlof 
In aanvulling van wat in artikel 18 van de VGL-CAO geldt het volgende: 
• Adoptie van een tot het huishouden behorend kind:  2 dagen  
 
Artikel 15 
Vervallen 
 
Artikel 16  
Vrije uren voor oudere Medewerkers 
 
1. De medewerker met een fulltime dienstverband die de leeftijd van 57 jaar heeft 

bereikt, kan op zijn verzoek en voor een door de medewerker te bepalen periode met 
behoud van salaris de dagelijkse arbeidstijd verminderen met inachtneming van de 
volgende regels. 

 
2. De beschikbare uren bedragen voor de fulltime medewerker, voor wie de normale 

arbeidstijd per week van toepassing is, op de eerste dag volgend op de periode waarin 
hij de leeftijd heeft bereikt van, bedragen:  
- 57 jaar   in totaal een ½ uur per werkdag 

- 58 jaar  in totaal een uur per werkdag 
- 59 jaar  in totaal 1½ uur per werkdag 
- 60 jaar en ouder  in totaal 2 uur per werkdag 
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3. De beschikbare uren kunnen ook per hele of halve dag aangewend worden. 

Betrokken medewerkers krijgen aan het eind van een kalenderjaar de gelegenheid 
aan te geven op welke data in het komende kalenderjaar zij hun vrije uren bij voorkeur 
ingeroosterd willen hebben. Het gaat hier om voor de medewerker bijzondere data. 
Zoveel mogelijk rekening houdend met deze voorkeur, zal Super de Boer een rooster 
opstellen, waarbij zoveel mogelijk voorwaarts roterend wordt geroosterd. 

 
4. Per gewerkte dag komt een aantal uren beschikbaar. Per kalenderjaar kunnen niet 

meer vrije uren voor ouderen worden opgenomen dan de beschikbare uren per dag 
maal het aantal gewerkte dagen in een kalenderjaar. De in enig kalenderjaar teveel 
opgenomen uren worden verrekend met verlofdagen.  

 
5. Over een periode van arbeidsongeschiktheid heeft de medewerker geen aanspraak 

op extra vrije uren als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Ingeroosterde uren vervallen als 
deze samenvallen met arbeidsongeschiktheid. 

 
6. De uren als bedoeld in lid 2 kunnen niet worden uitbetaald.  
 
7. Super de Boer zal zorgdragen voor een zodanige registratie dat de individuele 

medewerker inzicht heeft in saldi en opname van verlofuren.  
 
8. De regeling vrije uren voor oudere medewerkers kan geïntegreerd worden in een door 

Super de Boer nog te ontwikkelen leeftijdsbewust personeelsbeleid.                                                      
 
Artikel 17 
Vakbondsfaciliteiten  
 
1. Ten behoeve van vakbondswerk zijn de volgende faciliteiten overeengekomen: 

a. In overleg met de werkgever kunnen vakverenigingen gebruik maken van 
het daartoe aangewezen publicatiebord. 

b. In overleg met de werkgever zal aan vakverenigingen ten behoeve van 
vergaderingen over bedrijfsaangelegenheden bedrijfsruimte ter beschikking 
worden gesteld. 

c. Indien een medewerker als lid van een der besturende organen en/ of als 
officieel afgevaardigde voor een statutaire landelijke vergadering van een 
der contractsluitende bonden is aangewezen, zal werkgever hem op 
verzoek van de vakbond verlof met behoud van salaris toekennen, indien en 
voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. Dit verlof zal niet meer 
dan 3 dagen per jaar bedragen. 

d. Indien een medewerker voor het bijwonen van een door een of meer 
contractsluitende bonden georganiseerde vormings- of 
scholingsbijeenkomst wenst te verzuimen, zal werkgever hem op verzoek van 
de vakbond verlof met behoud van salaris toekennen, indien en voor zover 
de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. Dit verlof zal niet meer dan 5 dagen 
per jaar bedragen. Voor het bijwonen van een ledenvergadering van de in 
de aanhef genoemde vakorganisaties is het leden toegestaan, indien de 
reistijd dit noodzakelijk maakt, binnen werktijd te vertrekken.  

e. Kaderleden van een van de contractsluitende bonden kunnen 5 dagen met 
behoud van loon vrij krijgen ten behoeve van vakbondsactiviteiten. Deze 
faciliteit geldt voor maximaal 60 kaderleden per vakbond. 
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f. Opzegging mag niet plaatsvinden als gevolg van het enkele feit dat een 
medewerker als kaderlid van één van de medewerkersorganisaties partij bij 
deze overeenkomst staat ingeschreven. Alvorens een kaderlid ontslag wordt 
aangezegd wordt de betreffende bestuurder geïnformeerd.  

 
Artikel 18 
Salaris en functie indeling 
 
1. 

a. De functies van de medewerkers worden ingedeeld in functiegroepen aan de 
hand van het referentieraster als vermeld in bijlage 1 van deze CAO. De 
werkgever is verplicht de medewerker schriftelijk mede te delen welke functie 
hij verricht en in welke functiegroep deze functie is ingedeeld. Dit is evenzeer 
van toepassing in geval van functiewijziging. 

b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal, welke een gedeelte omvat dat 
gebaseerd is op de leeftijd van de medewerker en een gedeelte dat 
gebaseerd is op periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 2 
van deze overeenkomst.  

c. De medewerker ontvangt schriftelijk een mededeling van de functiegroep 
waarin zijn functie is ingedeeld, zijn periodesalaris en de leeftijd dan wel het 
aantal periodieken waarop zijn salaris is gebaseerd.   

 
2. Leeftijdschaal 

De medewerker die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt, valt onder de 
leeftijdschaal en ontvangt het salaris dat met zijn leeftijd overeenkomt.  

 
3. Periodiekenschaal  

a.  De medewerker zal jaarlijks totdat het einde van de schaal is bereikt een 
periodieke verhoging worden toegekend. De toekenning van een periodiek 
is gebaseerd op een normale functievervulling. 

b. Bij "zeer goed” functioneren van de medewerker kan de werkgever de 
medewerker naast bovenstaande periodieke verhoging een extra periodiek 
toekennen. 

c. Bij ontoereikend functioneren kan de medewerker een periodieke verhoging 
worden onthouden mits aan een viertal voorwaarden wordt voldaan: 
- Gedurende het jaar dient werkgever in functioneringsgesprekken aan 

de medewerker kenbaar te maken of er sprake is van ontoereikend 
functioneren. Hierbij wordt uitgegaan van aspecten als houding en 
gedrag, productiviteit en kwaliteit van het werk. 

- Het beoordelingsgesprek dient elk jaar uiterlijk vier maanden voor de 
ingangsdatum van de wijziging van de periodiek plaats te vinden.  

- De medewerker dient in de gelegenheid te worden gesteld zijn 
functioneren te verbeteren. 

- Werkgever dient bij het onthouden van een periodiek het 
ontoereikend functioneren schriftelijk te motiveren. 

d.  Indien de medewerker het niet eens is met de toekenning dan wel 
onthouding van de periodiek dient de medewerker een motivatie te vragen 
bij de directe chef of leidinggevende. Indien er onduidelijkheid blijft bestaan 
wordt het Hoofd Personeel & Organisatie geraadpleegd. Uiteindelijk zal de 
Directeur Personeel & Organisatie een beslissing nemen. 

 
4. Functie indeling 
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a. De functies van de medewerkers werkzaam in een DC zijn tot het niveau van 
140 ORBA punten ingedeeld in de groepen A t/m H. Het 
functiewaarderingssysteem ORBA is toegepast. 
De werkgever deelt aan de hand van de in de bijlage 3 vermelde 
referentieraster alle functies in functiegroepen in.  

b. Het referentieraster is gebaseerd op en opgesteld volgens het ORBA-
functiewaarderingssysteem en is in overleg met de 
functiewaarderingsdeskundigen van vakbonden tot stand gekomen.  

c. Indien een medewerker bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie, kan 
hij gebruik maken van de bij werkgever geldende beroepsprocedure zoals 
opgenomen in de bijlage 3. 

 
 
d. Bij de invoering van het functiewaarderingssysteem in 2002 is medewerkers 

afhankelijk van hun leeftijd of aantal dienstjaren een persoonlijke toeslag 
toegekend. De bepalingen zijn: 

< 45 jaar of < 15 dienstjaren  een administratieve toeslag 
≥ 45 jaar of ≥ 15 dienstjaren  een nominale toeslag 
≥ 50 jaar of ≥ 20 dienstjaren  een functie toeslag 

Indien een medewerker een administratieve toeslag ontvangt zal deze in een 
nominale toeslag worden omgezet op het moment dat de medewerker 
voldoet aan de bepalingen voor een nominale toeslag. Indien een 
medewerker een nominale toeslag ontvangt zal deze toeslag worden omgezet 
in een functie toeslag op het moment dat de medewerker aan de bepalingen 
voor de toekenning van een functie toeslag voldoet. 
  

Artikel 19 
Chauffeursparagraaf 
 
Voor chauffeurs zijn separate afspraken overeengekomen. Voorzover deze afspraken 
afwijken van de DC CAO zijn deze afspraken onderstaand opgenomen. 
 
1. Arbeidsduur 
 Voor chauffeurs zal het huidige brutoloon alsmede de huidige arbeidstijd worden  
 gerespecteerd bij een gelijkblijvende arbeidsduur met een maximum van 184 uur.  
 
2. Arbeidstijden 

a. De dagelijkse arbeidsduur bedraagt per dag niet minder dan 6 uur en niet 
meer dan 13 uur. 

 b. De normale arbeidstijd is gelegen tussen 06.00 uur en 18.00 uur. 
c. De normale arbeidstijd voor de 2-ploegendienst ligt tussen 04.00 uur en 22.00 

uur dan wel tussen 06.00 uur en 24.00 uur. 
d. Er wordt per werkweek zoveel mogelijk dezelfde dienst gereden er zal per 

week maximaal één dienstwisseling plaatsvinden. 
e. De aanvangstijden binnen een week in de dagdienst variëren maximaal 

twee uur en éénmaal per week maximaal 4 uur. 
 
3. Overwerk 

a. Voor chauffeurs niet werkend in een ploegendienst, met een contract van 
184 uur per periode, 46 uur per week is er direct na het 46ste uur per week 
sprake van overwerk. 
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b.  Voor chauffeurs werkzaam in de 2-ploegendienst zal afwijkend van de DC 
CAO overwerk worden uitbetaald indien er per dag meer dan 9 uur wordt 
gewerkt dan wel meer dan 80 uur per twee weken wordt gewerkt. 

 
4. Toeslagen 

a. De toeslag voor chauffeurs werkzaam in de dagdienst met wisselende 
aanvangs- en eindtijden voor 06.00 en na 18.00 uur bedraagt 6%. Deze 
toeslag vervangt de BUR-2 toeslag. De wisselende aanvangs- en eindtijden 
bewegen zich maximaal tussen 04.00 tot 22.00 uur. 

b. Voor het werken op zaterdag buiten de 2-ploegendienst ontvangen 
chauffeurs vanaf 06.00 uur een toeslag voor het werken op zaterdag. Tussen 
04.00 en 06.00 uur ontvangen de chauffeurs geen toeslag aangezien dit al in 
de 6% toeslag besloten ligt voor de wisselende aanvangs- en eindtijden.  

c. De toeslag voor de 2-ploegendienst conform de definitie in artikel 9 "2 -
ploegendienst" bedraagt 14%. Deze 14% is inclusief de vergoeding voor 
"rafelige roosters". 

 
5. Salaris 

Het salaris voor chauffeurs is afhankelijk van de arbeidsduur gebaseerd op 160 dan 
wel 184 uur per periode. 

 
6. Vergoedingen  

a. Chauffeurs ontvangen per gewerkte dag1 een tegemoetkoming in de kosten 

voor koffie van  
€ 1,82 netto.  

b. Voor chauffeurs wordt een tegemoetkoming in maaltijdkosten van maximaal € 
10,00 netto verstrekt na overlegging van een rekening indien er geen 
mogelijkheid bestaat voor het nuttigen van een maaltijd in de DC kantine én zij 
werken volgens een rooster dat tenminste zes uur bedraagt dat aanvangt voor 
13.00 uur en tenminste eindigt na 18.30 uur.  

c. De kosten voor tol en veer kunnen op vertoon van bon worden gedeclareerd. 
 

7. Schadevrij rijden 
Voor schadevrij rijden zal per jaar € 765,- (bruto) worden toegekend bij een voltijds 
dienstverband. Volgens onderstaande verdeling worden de volgende bedragen 
bij onverhaalbare schade in mindering gebracht: 
 
Eerste schade   reductie van maximaal € 252,- 
Tweede schade   reductie van € 252,- (in totaal maximaal € 504,-)  
Derde en volgende schades totale reductie € 765,- 

 
8. Goed rijgedrag 

Goed rijgedrag zal worden beloond naar aanleiding van een door Super de Boer 
uit te voeren analyse van rijgedrag op basis van een aselecte steekproef volgens 
onderstaande staffel: 
 
Rijgedrag  rapportcijfer   resultaat  
Onvoldoende   ≤ 4,9   geen beloning 
Matig   5  - 5,9   € 127 (bruto) 

                                                 
1 In relatie tot dit artikel bedraagt een gewerkte dag minimaal 6 uur.  
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Voldoende  6  - 6,9   € 255 (bruto) 
Goed   7  - 7,9   € 510 (bruto) 
Zeer goed  ≥ 8   € 765 (bruto) 
 

9. Schadevrij rijden/ goed rijgedrag en ziekte. 
De medewerker die wegens ziekte een deel van het jaar afwezig is geweest, wordt 
naar rato van aanwezigheid beloond. De eerste vier weken ziekte in een 
kalenderjaar worden niet in mindering gebracht. 

 
Artikel 20 
Klachtencommissie. 
 
Super de Boer heeft een klachtencommissie ingesteld die klachten inzake de naleving 
van de DC CAO en misstanden in meer algemene zin behandelt. Namens Super de Boer 
zitten de directeur logistiek en het Hoofd P&O in deze commissie, namens de 
vakorganisaties twee landelijke bestuurders. 
De klachtenprocedure is als volgt: 
 

1. De medewerker bespreekt de situatie die tot een klacht leidt met de direct 
leidinggevende. Indien dit binnen zes weken niet leidt tot een oplossing volgt stap 
2.  

2. De betrokken medewerker dient zijn klacht schriftelijk in bij de betrokken 
Sitemanager, die de situatie binnen zes weken onderzoekt, nogmaals bespreekt en 
tot een oordeel komt. Indien dit niet leidt tot een oplossing volgt stap 3.  

3. De betrokken medewerker dient zijn klacht schriftelijk, met de vereiste stukken, in bij 
het Hoofd P&O. Deze zal e.e.a. doen toekomen aan de commissie-leden en ervoor 
zorgdragen dat de klacht op de eerstvolgende vergadering wordt behandeld. Een 
uitspraak van de commissie is bindend.  

4. De commissie garandeert dat de betrokken medewerker geen nadelige gevolgen 
ondervindt van het feit dat hij een klacht heeft ingediend.  

5. Alle medewerkers kunnen zich tot de klachtencommissie wenden, ongeacht of 
men lid is van een vakorganisatie of niet.  

6. Anonieme klachten en/ of bezwaren die bij een andere commissie thuishoren 
worden niet in behandeling genomen.  

7. De commissie vergadert in principe een maal per acht weken.  
 

 

Protocol 
 
Behorende bij de Super de Boer DC CAO. 
Partijen betrokken bij de Super de Boer DC CAO zijn naast wat in de Super de Boer DC 
CAO is opgenomen nog het volgende overeengekomen voor de duur van de DC CAO 1 
april 2008 tot en met 30 maart 2010, welke afspraken geacht worden in de vorm van dit 
Protocol deel uit te maken van deze CAO. 
 
1. Loonsverhoging 
De loonsverhoging zoals deze in de VGL CAO zijn overeengekomen worden met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 gevolgd. 
 
2. SMU 
Partijen zijn overeengekomen de DC CAO aan te melden bij de Stichting Melding 
Uitzendbranche. 
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3. Geschillen 
Indien zich tussen de Medewerker en de werkgever een verschil van inzicht voordoet 
betreffende uitleg, toepassing of nakoming van deze CAO zal er in het reguliere 
partijenoverleg aandacht aan besteed worden.  
 
4. CAO- boekje. 
Binnen drie maanden na het bereiken van overeenstemming over de nieuwe DC CAO 
ontvangen alle medewerkers van de werkgever een exemplaar. 
 
5. Aannamebeleid uitzendkrachten 
Gelet op de fluctuaties in volumes onderkennen partijen de noodzaak van een flexibele 
schil van medewerkers, ingevuld door uitzendkrachten. Partijen vinden het gewenst dat bij 
uitzendkrachten duidelijkheid bestaat over verwachtingen van en mogelijkheden voor 
een dienstverband bij Super de Boer. Om die duidelijkheid te scheppen zal Super de Boer 
een aannamebeleid uitzendkrachten overeenkomen met zijn ondernemingsraad. Super 
de Boer zal voor 1 juli 2009 een instemmingsaanvraag “aannamebeleid uitzendkrachten” 
indienen bij de ondernemingsraad. 
Bijlage 1 
Indeling functiegroepen 
 

REFERENTIERASTER LOGISTIEK 
Onderstaand zijn referentiefuncties opgenomen. Referentie functies zijn zogenaamde 
voorbeeld functies en beslaan ongeveer 30% van het totaal aantal functies. Met andere 
woorden niet alle functies staan in dit raster. Aan hand van deze zogenaamde voorbeeld 
functies wordt elke functie ingedeeld. Om te bepalen waar een functie thuishoort wordt 
de functie met zowel een hogere als een lagere functie vergeleken. De functie wordt 
ingedeeld aan de hand van de inhoud van de functie en niet aan de hand van het 
functioneren.  
 
De referentiefuncties zijn naar discipline/proces ingedeeld op basis van het primaire 

verantwoordelijkheidsgebied; verschillende functies kennen daarnaast taken in andere 

disciplines/processen) 

Functiegro

ep 

01  
Goederen-  
ontvangst 

02  
Opslag/int
ern 
transport 

03  
Order-
verzamele
n 

04  
Emballage
/ 
ITH/retour
en 

05  
Expedierin
g 

06  
Fysieke 
Distributie 

07 
Staf/diverse
n 

08  
Interne dienst 

A  

 

0-25 

 
 
 
 

       

B  

 

25-40 

 
 
 
 

0205 
Med.goed
e-
rensorterin
g 
/opslag 

 0404 
Rolcontain
eropbouw
er 
 

   08.04 
Schoonmaker 

C  

 

40-55 

 
 
 
 

0201 
Med.opsla
g/ 
intern 
transport 

0302 
Orderver- 
zamelaar 

0403 
Allround 
Medewerk
er 
Emballag
e 

0500  
Medewerk
er 
Uitgaande 
goederen 

  0801 Med. 
Schoonmaak/ 
onderhoud 
0802 Med.-
kantine/schoo
nmaakdienst 

D  0100  
Med.goedere

0202 
Hef/reach

0304 
Orderverz

    0803 
Med.bedrijfs 
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55-70 

n-ontvangst A 
 

- 
Truck-
chauffeur 
 

a-
melaar/H
ef-
/Reachtru
ck 
chauffeur 

restaurant/ 
kantine 

E  

 

70-85 

0101 
Med.goedere
nontvangst B 
0103 
Adm.med. 
goederen-
ontvangst 

 0305 
Meewerke
nd 
voorman 
orderver- 
zamelen 

0402 
Med.retou
r-
artikelenK
W0401 
Med 
ontv./verw
. 
emball/ITH 

0501 
Expeditie- 
medewerk
er 

 0701 
Kwaliteits-
controleur 
(KW) 

 

F  

 

85-100 

0102 
Med.goedere
nontvangst C  
 
 

    0601 
Vrachtwa
genchauff
eur 

 0805 Chef 
bedrijfsrestaur
ant/ 
kantine 

G  

 

100-120 

0900 Allround 
magazijn-
medewerker 
 
 

0900 
Allround 
magazijn-
medewerk
er 

0900 
Allround 
magazijn-
medewerk
er 

0900 
Allround 
magazijn-
medewerk
er 

0900 
Allround 
magazijn-
medewerk
er 

 0702 
Kwaliteits-
controleur 
(vers/AGF) 
0900 
Allround 
magazijn-
medewerker 

 

H  

 

120-140 

 
 
 
 

 
Voorraadbeheerder, flexcoordinator 

   

 
 
 

 

Bijlage 2 
salarisschalen per 14 juli 2008     
salarisschalen per 18 mei 2010     
uurlonen oproepkrachten/ vakantiehulpen 1 januari 2009  
uurlonen oproepkrachten/ vakantiehulpen 1 januari 2010 
  
Bijlage 3 
BEROEPSPROCEDURE FUNCTIEWAARDERING  
 
1. Inleiding 
 
Deze procedure maakt deel uit van de ORBA-methode voor functie-onderzoek en -
waardering. Het gebruik van deze methode is per CAO vastgelegd en de toepassing van 
de procedure zal door een ieder in acht moeten worden genomen. 
In de procedure is vastgelegd op welke wijze bezwaar kan worden gemaakt respectievelijk 
in beroep kan worden gegaan als een medewerker 
• het niet eens is met de vastgelegde informatie over zijn functie ten behoeve van het 

refereren aan normatieve functies; 
• van mening is dat de indeling niet overeenstemt met zijn gevoelens daarover. 
 
2. Verschillende fasen 
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Het bezwaar respectievelijk het beroep kan de volgende fasen doorlopen. 
1. Bezwaarfase: in deze fase maakt de medewerker bezwaar bij zijn directe chef en 
motiveert zijn bedenkingen. Indien dit niet leidt tot tevredenheid dan kan fase 2 worden 
ingezet. 
2. Interne beroepsfase: in deze fase doet de medewerker een beroep op de 
beroepscommissie om zijn bedenkingen en motieven te beoordelen. Leidt ook dit niet tot 
tevredenheid dan kan fase 3 in gang worden gezet. 
3. Externe beroepsfase: in deze fase doet de medewerker een beroep op een externe 
deskundige van de vakvereniging waarbij hij is aangesloten, dan wel, via de directie, op 
een AWVN-deskundige. 
 
3. Procedurestappen 
 
Aan iedere medewerker wordt schriftelijk mededeling gedaan van de functie waarin hij is 
aangesteld en van de functiegroep waarin de functie is ingedeeld. 
 
Bezwaarfase 
Een bezwaar dient binnen drie maanden na de rapportagedatum schriftelijk ingediend te 
worden bij personeelszaken. 
 
1. Een medewerker kan bezwaar aantekenen indien hij van mening is dat de informatie 

aan de hand waarvan hij is ingedeeld, niet meer in overeenstemming is met de 
feitelijke inhoud van de functie of indien hij zich niet kan verenigen met de indeling van 
zijn functie. 

 
2. Dit verzoek tot heroverweging van het resultaat dient ingediend te worden bij 

personeelszaken. Na de indiening vindt op initiatief van de afdeling Personeel en 
Organisatie in eerste instantie een gesprek plaats tussen de medewerker en zijn 
leidinggevende. 

 
3. Indien de leidinggevende het indelingsresultaat zodanig heeft weten te motiveren dat 

de medewerker alsnog akkoord gaat met het resultaat moet dit schriftelijk worden 
meegedeeld aan de afdeling Personeel en Organisatie . Indien de leidinggevende 
achter het ingediende bezwaar staat of indien de medewerker van mening is dat het 
gesprek niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dient de afdeling Personeel 
en Organisatie ingeschakeld te worden door de leidinggevende respectievelijk de 
medewerker. 

 
Het gesprek tussen leidinggevende en medewerker alsmede de schriftelijke weergave van 
het gespreksresultaat dient binnen een maand na ontvangst van het bezwaarschrift plaats 
te vinden. 
 
Interne beroepsprocedure 
Binnen een maand na het gesprek en de vastlegging daarvan dient het interne beroep 
ingediend te worden bij de afdeling personeel en Organisatie  
 
4. De afdeling Personeel en Organisatie draagt zorg voor een tijdige behandeling door de 

beroepscommissie en het beschikbaarstellen van alle documentatie omtrent het 
beroep. 
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5. De interne beroepscommissie kan allereerst het ingediende beroep al dan niet 
ontvankelijk verklaren. Dit betekent een uitspraak over het wel dan niet voldoen aan de 
formele vereisten. Een en ander dient schriftelijk te worden vastgelegd en aan de 
afdeling Personeel en Organisatie ter beschikking te worden gesteld voor afhandeling 
en mededeling aan betrokken medewerker. 

 
6. Indien het bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard en de medewerker kan zich niet in 

dit besluit vinden, dan kan de medewerker de externe beroepsprocedure in gang 
zetten (zie lid 9). 

 
7. Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, wordt het in behandeling genomen 

door de interne beroepscommissie. De interne beroepscommissie hoort de klager en de 
leidinggevende en beoordeelt of het indelingsresultaat heroverwogen dient te worden. 
De interne beroepscommissie doet een schriftelijke uitspraak, binnen twee maanden na 
het in behandeling nemen van het beroep. Indien de interne beroepscommissie van 
mening is niet binnen een termijn van twee maanden uitspraak te kunnen doen, 
informeert zij de klager hierover schriftelijk.  

 
8. Indien de medewerker zich niet kan vinden in de uitspraak van de interne 

beroepscommissie, kan de medewerker de externe beroepsprocedure in gang zetten 
(zie lid 9). 

 
 
Externe beroepsfase 
Extern beroep dient binnen een maand na de uitspraak van de interne beroepscommissie  
ingediend te worden. 
 
9. In geval van een externe beroepsprocedure kan de medewerker zijn bezwaar 

voorleggen aan de vakvereniging waarbij hij is aangesloten, dan wel aan de directie 
(indien de medewerker geen lid is van een vakvereniging). 

 
10. Het nadere onderzoek wordt uitgevoerd door deskundige(n) van de vakvereniging en 

een voorheen niet-betrokken AWVN-adviseur respectievelijk alleen een AWVN-
adviseur. Beoordeeld wordt of de functie juist is ingedeeld respectievelijk gewaardeerd. 

 
Gestreefd wordt het resultaat van dit nadere onderzoek binnen drie maanden na het 
interview met de medewerker bekend te maken. De uitspraak van de externe deskundigen 
wordt zowel aan de werkgever als aan de medewerker medegedeeld en is bindend .  
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Bijlage 4 
BEROEP FUNCTIEWAARDERING 

 

 

Onderneming  : Super de Boer supermarkten B.V. 

DC Naam en plaats : 

Functienummer  : 

Functiebenaming : 

Datum document : 

Ingedeeld in groep : 

 

 

Behandeld door AWVN-adviseur:   datum:  

 

 

Beroep ingediend door: · 

 

Gesproken met: 

Functiehouder(s): · 

Leidinggevende: · 

Personeelsadviseur  :  

 

Motivatie functiehouders: 

t.a.v. functie-inhoud: 

 

 

 

 

 

Tekstuele wijzigingen doorgevoerd: 

 

 

 

 

T.a.v. functie-niveau: 

 

 

 

 

 

 

Indelingsadvies AWVN: 

  

Functiegroep  

Behandeld in indelingscommissie d.d.: 

 

Indelen in functiegroep: 
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Matrix arbeidsvoorwaarden 
 

 


