
 

 

 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT ALBERT HEIJN DISTRIBUTIE 

 
Albert Heijn, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond hebben het volgende 
afgesproken: 
 
1. een CAO met een looptijd van een jaar, derhalve van 15 oktober 2009 tot/met 14 
oktober 2010; 
 
2. een verhoging van de lonen, vloeren en nominale bedragen met 3 % per 2 
november 2009 (de eerste dag van periode 12); 
 
3. ten aanzien van het percentage uitzendkrachten in de distributiecentra wordt de 
praktijk van de laatste jaren bestendigd; Albert Heijn en de vakorganisaties zullen 
daarnaast spoedig (ingaande uiterlijk februari 2010) en met een frequentie van 
tenminste 1x per twee maanden gesprekken voeren over de wijze waarop Albert 
Heijn stappen naar toekomstige flexmodellen wil zetten. Daarbij zullen eveneens 
betrokken worden: een grote uitzendorganisatie en de vakbondsbestuurder(s) van 
FNV Bondgenoten (en CNV Dienstenbond) die verantwoordelijk zijn voor het "pakket" 
uitzendbureaus. 
 
4. 50+ers die niet meer verplicht zijn tot nachtdienst worden zodanig in 
avonddiensten ingeroosterd, dat daarbij het oude werkrooster leidend is; dat 
betekent dat medewerkers in het nieuwe rooster niet verplicht worden tot méér 
avonddiensten dan in het oude rooster; daarbij geldt wel, dat AH de medewerker kan 
verplichten ten minste één keer per 9 weken avonddiensten te draaien; 
 
5. gedurende de looptijd van de CAO zal Albert Heijn 100 BT-contracten omzetten in 
een vast dienstverband. Daarvan zal 50% bestaan uit fulltimers. 
 
6. de implementatie in 2010 van een stelsel van EVC's ten behoeve van haar 
medewerkers in de distributie organisatie; 
 
7. gedurende de looptijd van deze CAO te onderzoeken of (gedurende de looptijd) 2 
-zogeheten- Wajongeren per DC (dus 5 x 2) geplaatst kunnen worden. 
 
8. een proef in elke distributiecentrum (LDC en LVC gelden in deze als één) 
gedurende de looptijd van de CAO met een vakbondsconsulent: maximaal 4 uur per 
week (uren dienen te worden geregistreerd), tussen vakbonden in onderling overleg 
te verdelen. Deze afspraak wordt geëvalueerd in de kwartaaloverleggen die in het 
kader van deze CAO zullen plaatsvinden. 
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