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Overeenstemming over nieuwe Plukon CAO   
 

2% structurele loonsverhoging, eenmalig uitkering van 0,5% en verhoging ploegentoeslagen  
 

Op woensdag 22 april 2009 heeft FNV Bondgenoten met de directie overeenstemming bereikt over een 

nieuwe cao voor de werknemers bij Plukon in Wezep en Vleesch du Bois in Dedemsvaart. Lange tijd 

hield de directie vast aan een magere langlopende cao, maar uiteindelijk werd toch overeenstemming 

bereikt over een eenjarige cao. 

 

 

Eindbod van directie afgewezen door de bond.  

De directie heeft lang vastgehouden aan een 

looptijd van anderhalf tot twee jaar. Voor FNV 

Bondgenoten was dat aanleiding om de loonvraag 

te verdubbelen, maar de directie weigerde in het 

tweede jaar een fatsoenlijke loonsverbetering af te 

spreken. Uiteindelijk leidde dat tot het volgende 

eindbod van de directie: 

- Looptijd van de cao twee jaren 

- structurele loonsverhoging 2% per periode 5 

- verbetering ploegentoeslag per 1-1-2010 

- structurele loonsverhoging 1% per 4-1-2010  

- 0,5% eenmalige uitkering periode 7 in 2010 

 

FNV Bondgenoten wijst eindbod af 

FNV Bondgenoten gaf aan dat eindbod af te 

wijzen en deed een laatste poging om tot een 

resultaat te komen. Met dat uiteindelijke voorstel 

van FNV Bondgenoten stemde de directie in, met 

als resultaat:  

- Looptijd van één jaar 

- structurele loonsverhoging 2% per periode 5  

- 0,5% eenmalige uitkering in periode 5 

- Invoering verhoogde ploegentoeslag 1-1-2010 

 

Verbetering ploegentoeslag 

De vergoeding voor het werken in ploegen gaat 

met ingang van 1-1-2010 niet meer volgens de 

matrixtoeslag. Afgesproken is dat werknemers in 

een tweeploegendienst een toeslag van 12,5% 

gaan ontvangen en dat de werknemers in een 

drieploegendienst een toeslag van 18,33% gaan 

ontvangen. Werknemers in tweeploegendienst in 

de OVB geldt bovendien dat als zij eenmaal per 8 

weken op zaterdagmiddag werken over die uren 

de matrixtoeslag ontvangen in plaats de 

ploegentoeslag. Afhankelijk van de werktijden 

levert de ploegtoeslag ongeveer twee tot zes 

procent meer salaris op, afhankelijk van de tijden 

waarop gewerkt wordt.  

De toeslag voor het ophangen van levend 

pluimvee is daarmee komen te vervallen.  

Inzet leerlingen via BBL 

Plukon wil 13 BBL-ers in dienst nemen die middels 

een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) hun MBO 

diploma kunnen halen. Per week werken zij vier 

dagen bij Plukon en gaan zij één dag naar school.  

De BBL-ers krijgen een leer-arbeidsovereenkomst 

en worden beloond volgens salarisschaal A van de  

Plukon cao, waarbij jeugdigen worden beloond 

volgens de volgende staffel: 

17-jarige 60%, een 18-jarige 70% een 19-jarige 

80% en 20 jaar en ouder 90% van de A-schaal. 

Deze salarissen zijn beduidend hoger dan de 

schalen die in bijlage III van de cao stond vermeld.  

 

Onderzoek beperking flexibel werken  

Inmiddels is reeds een start gemaakt met het 

onderzoek naar het beperken van de flexibiliteit in 

de werkroosters. De uitkomsten van dit 

onderzoek zullen hopelijk aanknopingspunten 

bieden om in een volgende cao de flexibiliteit in 

de werktijden terug te dringen.  

 

Verbod op inschakeling Payroll-bedrijven  

De directie is akkoord gegaan om geen gebruik te 

maken van zogenoemde payroll-bedrijven. Dat zijn 

bedrijven die het personeel van een werkgever 

‘overnemen’ en vervolgens weer uitzenden naar 

diezelfde werkgever. Dat gaat echter ten koste 

van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers 

(vooral verslechtering pensioenregeling).  

 

Jubileumregeling 

De directie zal aan de ondernemingsraad een 

voorstel doen voor een jubileumregeling. Het gaat 

daarbij vooral om de wijze waarop aandacht zal 



 

   

worden besteed aan de jubilarissen. De bond 

vindt dat de OR prima in staat is om daarover met 

de directie afspraken te maken.  

 

Terugblik op de onderhandelingen 

Aan deze cao-onderhandelingen bij Plukon heeft 

FNV Bondgenoten bepaald geen goed gevoel 

overgehouden. Niet alleen heeft de directie lang 

tijd gerekt om tot zaken te komen (5 rondes in 4 

maanden!), maar bovendien heeft de directie 

getracht de verbeteringen tegen te houden op 

grond van de ‘financiële crisis’. Maar die crisis 

lijkt Plukon geenszins te raken, want de resultaten 

zijn ook over het eerste kwartaal van dit jaar weer 

boven verwachting.  

Minstens zo teleurstellend was de belangstelling 

van de leden van FNV Bondgenoten. De interesse 

om mee te praten op ledenvergaderingen was 

buitengewoon laag onder de leden. Weliswaar 

heeft een kleine groep een handtekeningenactie 

gehouden voor een goede cao (die wel resultaat 

heeft gehad), maar daar bleef het verder bij.  

 

Hoe lang nog een eigen cao voor Plukon? 

Gezien de geringe belangstelling die leden hebben 

voor hun eigen cao en de grote hoeveelheid werk 

die het afsluiten van de cao met zich meebrengt, 

rijst de vraag bij FNV Bondgenoten of het niet 

logischer zou zijn om aansluiting te zoeken bij de 

Pluimvee cao. Die vraag zal volgend jaar moeten 

worden beantwoord. Indien de leden dan 

wederom nauwelijks betrokkenheid tonen bij hun 

eigen cao, dan zal FNV Bondgenoten in 

overweging nemen om niet langer over een eigen 

Plukon cao te onderhandelen.  

 

Betrokkenheid van leden bij hun eigen cao leidt 

tot druk op de werkgever en leidt dus tot een snel 

en goed resultaat. Hoewel het veel tijd heeft 

gekost heeft de bond dit jaar met veel inspanning 

alsnog een cao weten te realiseren die ermee door 

kan. En over dat resultaat mag u nu uw oordeel 

uitspreken. Bijgaand treft u een stemformulier aan 

waarop u uw mening kunt geven. Het formulier 

dient u uiterlijk 30 april terug te sturen (postzegel 

niet nodig).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gradus de Weerdt (kaderlid) 

Jos Hendriks (bestuurder)  

 

 

Had u zelf ook een verbetering af kunnen spreken 

met uw baas? Nee toch zeker! FNV Bondgenoten 

kon dat wel. Tijd voor uw collega om lid te 

worden van de bond dus. Schrijft uw collega 

daarom in als lid van FNV Bondgenoten. 

 

 


