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Ouden hoorn, 30 november 2019 

Eindbod cao 2020-2021 

De huidige marktsituatie en de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 heeft de sector en Farm Frites 

hard getroffen . Ook de toekomstige ontwikkelingen zijn nog omgeven door vele onzekerheden. Duidelijkheid 

ontbreekt. Deze situatie noodzaakt tot een voorzichtig en behouden manouvreren en het voorkomen van extra 

kostenverhogende uitgaven. Dit geldt ook voor het afsluiten van een nieuwe cao. Bovendien staat voor Farm 

Frites, dat ook door de vakorganisatie wordt ondersteund, baanbehoud en werkzekerheid voorop . 

De werkgeversdelegatie Farm Frites International B.V. en de onderhandelingsdelegatie van de vakorganisaties FNV 

en CNV Vakmensen zijn, gelet op vorenstaande, al lange tijd met elkaar in gesprek. In deze context hebben partijen 

goed en constructief met elkaar gesproken . Gedurende het cao-onderhandelingsproces zijn oplossingsrichtingen 

en verantwoorde mogelijkheden gezocht Voor diverse onderwerpen en aandachtpunten is het gelukt afspraken te 

maken . Ondanks meerdere pogingen zijn partijen er evenwel in het totaalpakket niet in geslaagd een 

onderhandelingsresultaat te bereiken maar is uiteindelijk door Farm Frites een eindbod aan de vakorgan isaties 

voorgelegd . Benadrukt wordt dat in dit eindbod op vele punten goede afspraken gemaakt kunnen worden . 

Deze afspraken zijn, gegeven de huidige onzekere situatie, opgenomen in dit eindbod: 

1. Looptijd . De cao, die op 30 juni jl. is verlopen , wordt voor de duur van 12 maanden verlengd. De looptijd van 

deze cao is van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 

2. Baanbehoud en werkzekerheid . Met in achtneming van de lange termijnvisie en ambitie wordt door Farm 
Frites de duidelijke intentie uitgesproken voor het behoud van banen en zekerstellen van werk. Deze 
uitdrukkelijk intentie is niet alleen gevat in woorden maar wordt ook omgezet in daden met dien verstande 
dat als de huidige situatie en de ingeschatte verwachtingen niet drastisch zullen wijzigen er geen banen zullen 
vervallen. Als dit, als gevolg van onvoorziene ingrijpende omstandigheden, gedurende de cao-periode het 
geval is dan zal Farm Frites hierover in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek gaan met de vakorganisaties . 
Door Farm Frites worden bovendien gedurende de cao-periode afspraken gemaakt voor een periodiek 

overleg. Dit om elkaar te informeren en bij te praten over ontwikkelingen. 

3. Loonontwikkeling. Gelet op de onzekere en onvoorspelbare situatie is er geen ruimte voor een structurele 

loonsverhoging. In deze context is het wel van belang te vermelden dat in 2020 de premieverhoging van het 

Bedrijfstakpensioenfonds Landbouw (BPL) voor werknemers door Farm Frites is betaald . Farm Frites zal deze 

premieverhoging niet met terugwerkende kracht met de medewerker verrekenen . Dit betekent dat Farm 

Frites voor 2020 deze premie, die neerkomt op 1,33% van de loonsom, voor haar rekening neemt. 

4. Pensioenpremie. Om aan de ve rplichtingen te kunnen voldoen werd door BPL de totale pensioenpremie, 

werkgever en werknemer tezamen, in 2020 verhoogd van 21,7% van de pensioengrondslag naar 25%. In 2021 

wordt opnieuw de totale BPL-pensioenpremie verhoogd van 25% naar 26,4% van de pensioengrondslag. 

Zowel het werkgever- als het werknemersdeel worden daarbij verhoogd . 

De huidige werknemerspremie bedraagt 4,61% van de pensioengrondslag. Voor werknemers wordt de 

pensioenpremie verhoogd naar 6,61% in 2020 en naar 7,31% in 2021 van de pensioer.grondslag. De totale 

verhoging is omgerekend 1,35% van de loonsom . Farm Fri tes zal vanaf 1 januari 2021 deze verhogi ng 

verrekenen met de werknemer. 

Voor de volledigheid de werkgeverspremie is van 17,09% gestegen naar 19,09% van de pensioengrondslag. 

5. Afschaffing Jeugdschalen en invoering aanloopschalen. De jeugdschalen in de cao worden afgeschaft en 

daarvoor worden zogenaamde aanloopschalen ingevoerd . Met deze aanloopschalen kan een werknemer die 

nog niet over voldoende kenn is en ervaring beschikt om de functie te kunnen vervu llen zich verder 
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ontwikkelen en ingeschaald worden in een aanloopschaal . De aanloopschaal kan in 3 stappen worden 

doorlopen naarmate aan de voor de functie relevante kennis en ervaring wordt voldaan. 

De cao-tekst in artikel 23 wordt hiervoor aangepast evenals de loonschalen aangevuld met aanloopschalen in 

bijlage 111. 

6. Werkoverdracht. De afspraak die is gemaakt voor werkoverdracht inclusief loop- en omkleedtijd (artikel 31.3) 

wordt aangescherpt. Overdracht van werk vindt plaats na einde van een dienst en moet, in het kader van de 

bedrijfsprocessen, plaatsvinden. Daarnaast zal extra nadruk worden gelegd op handhaving hiervan. Deze 

afspraken worden opgenomen in een overdrachtsprotoceL 

7. Bijzonder verlof bij werkjubileum . Aan de afspraak voor toekenning van een werkdag verlof ter gelegenheid 

van een werkjubileum (artikel 21) wordt aangevuld als sprake is van een 45- en 50-jarig werkjubileum. 

8. Kopen extra vakantiedagen . De afspraak in de cao (artikel 17) wordt aangescherpt voor de nieuw aan te 
kopen vakantiedagen vanaf 1 januari 2021 . In de cao-tekst wordt opgenomen dat de dagen die volgens de 
hiervoor gemaakte afspraken worden aangekocht voor enig kalenderjaar in dat betreffende kalenderjaar 
moeten worden opgenomen. Als er geen sprake is van opname worden deze dagen in het eerste kwartaal van 
het daaropvolgende kalenderjaar uitbetaald tegen dezelfde waarde als waarvoor deze zijn aangekocht. 
De overige afspraken voor aankoop blijven ongewijzigd 

9. WGA Hiaat premie. De premie voor de WGA Hiaat verzekering (artikel 38) wordt voor de duur van het 
contract volledig betaald door Farm Frites 

10. Waarneming versus vervanging. De cao-tekst (artikel 22) wordt herschreven. Daarbij worden definities 

opgenomen wat onder waarneming en wat onder vervanging wordt verstaan . 

11. Vakbondscontributie . De werkgever continueert de afspraak waardoor de vakbandscontributie van de leden 
van de vakorganisaties op een fiscaal gunstige wijze wordt verrekend . De cao-afspraak over de aanvullende 
vergoeding die na 31 december 2022 komt te vervallen, wordt duidelijker in de cao-tekst opgenomen. 

12. Werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties wordt voor de duur van de cao 
voortgezet. 

13. I FA. Als gevolg van de invoering van de IFA-functiewaarderingssystematiek per 1 juli jl. wordt de cao-tekst 

hierop integraal aangepast . Voorts wordt in bijlage 11 de IFA beroeps- en bezwaarprocedure opgenomen . 

14. Protocolafspraak: Farm Frites zal samen met de vakorganisaties in 2021 invulling geven aan of onderzoek 

doen naar: 

a. Werkgroep Duurzame inzetbaarheid . Het eindrapport van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid 
uitgebracht in september 2019 heeft gelet op de COVID-ontwikkelingen onvoldoende aandacht 
gekregen. De werkgroep gaat in het eerste kwartaal van 2021 een update verzorgen van de 
uitgebrachte aanbevelingen . De intentie is om in 2021 opvolging te geven aan de gedane 
aanbevelingen en hierover met de vakorganisaties afspra ken te maken. 

b. Werkweek. Voor een medewerker in dagdienst geldt, zoals opgenomen in artikel15, een werkdag 
van 8 uur en een werkweek van 40 uur. Onderzoek wordt gedaan naar de effecten als uitgegaan 
wordt van een gemiddelde van 8 uur voor een werkdag. De werkweek van 40 uur wordt niet 
gewijzigd. 

c. Generatiepact en pensioenakkoord . Daarbij wordt op basis van landelijke afspraken en 
leeftijdsbeleid een studie afspraak gemaakt in de zoektocht naar mogelijkheden en 
oploss ingsrichtingen die te maken hebben met 'Generatiepact' afspraken en inzetbaarheid voor alle 
medewerkers, jong en oud. In deze studie worden ook de afspraken uit het pensioenakkoord en 
landelijke ontwikkeling op dit gebied meegenomen. 
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d. Afbouw ploegentoeslag. De huidige afspraak over de afbouw van een ploegentoeslag voor 
medewerkers die werkzaam zijn geweest in een ploegendienst wordt in 2021 aangepast. Cao-partijen 
zullen hierover gedurende de loopt ijd van deze cao nieuwe afspraken maken, waarbij wel sprake is 
van afbouw van de toeslag en gewenning aan de nieuwe situatie van het niet langer werken in een 
ploegendienst. 

15. Tekstwijzigingen . Tenslotte zijn partijen overeengekomen kleine tekstuele wijzigingen en aanpassingen als 
gevolg van wetswijzigingen in de cao-tekst op te nemen . Dit zal niet leiden tot negatieve effecten voor 
werknemers . 

Na de ledenraadplegingen van FNV en CNV Vakmensen hebben de leden van de beide vakorganisties hun 

goedkeuring gegeven aan het uitgebrachte eindbod . 
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BW 

HR 
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or 
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FarmNet 
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Werkgever 

I Werknemersverenigingen 

Medewerker 

I 

I Betalingsperiode 

Maand 
I 

I Week 

Functiematrix 

Functiegroep 

1 Salaristabel 

Salarisschaal 

Schaalsalaris 

, I , 

Arbeidstijdenwet 

Burgerlijk Wetboek. 

Afdeling Human Resources. 

Ondernemingsraad (or). ingesteld ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden . 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Het interne digitale communicatiemiddel (Intranet) van o.a. Farm Frites 
International B.V. 

De partij aan werkgeverszijde: 
Farm Frites International B.V. gevestigd te Oudenhoorn. 

De partijen aan medewerkerszijde: 
• de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV); 
• het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV Vakmensen.nl) . 

De persoon (m/v) die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst van de 
werkgever is en van wie de functie die hij vervult is ingedeeld in één van de 
functiegroepen 1 tot en met 10. 

Een periode van een kalendermaand. Aan het einde van de betreffende 
kalendermaand ontvangt de medewerker zijn salaris. 

Een kalendermaand. 

Een kalenderweek. 

De matrix waarin, conform het !FA-functiewaarderingssysteem, de zwaarte van de 
bij Farm Frites International B.V. voorkomende functies systematisch zijn gewogen 
en vastgelegd (bijlage 1.). 

Een met de functiematrix corresponderende verdeling van functies die binnen 
dezelfde bandbreedte vallen. Een functiegroep heeft een onder- en bovengrens 
(bandbreedte) in I FA-punten. 

Werkgever hanteert 2 sala ristabellen, een salaristabel voor het dagdienstrooster 
gebaseerd op 40 uur per week en een salaristabel voor de ploegenroosters 
gebaseerd op 36 uur per week. 
De salaristabel geeft het aantal salarisschalen met daarin het aantal periodieken 
weer. 

Per salarisschaal wordt het bijhorende minimum en maximum salarisbedrag dat in 
de functie kan worden verdiend weergegeven. De genoemde bedragen zijn 
brutobedragen per maand per voltijd medewerker. 
De tussen het minimum en maximum liggende salarisru imte wordt overbrugd door 
een aantal stappen: period ieken genaamd. 

Het voor de medewerker op basis van de functiewaardering en de indeling in een 
functiegroep overeengekomen salarisbedrag (bruto) per maand. Dit salaris wordt 
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Maandsalaris 

I Uursalaris 

Jaarsalaris 

I Dienstrooster 

Voltijd arbeid 

Deeltijd arbeid 

Meer-uren (voor 
deeltijdmedewerkers) 

Overuren (voor 
deeltijdmedewerkers) 

Overuren (voor 
voltijdmedewerkers) 

vastgesteld op grond van de bij de indel ing behorende salarisschaal met de daarbij 
behorende periodieken . 

Het schaalsalaris (bruto) per maand vermeerderd met de eventuele toeslagen, 
exclusief vakantietoeslag, vastgesteld op basis van de in deze cao genoemde 
artikelen. 

Maandsalaris gedeeld door gemiddeld 173,33 uur uitgaande van een 40-urige 
werkweek (dagdienst); 
maandsalaris gedeeld door gemiddeld 156 uur uitgaande van een 36-urige 
werkweek (ploegendienst) 

12 keer het maandsalaris (bruto) vermeerderd met de vakantietoeslag . 

Iedere, door de werkgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15, en na 
verkregen instemming van de or vastgestelde rooster van werk- en rusttijden per 
dag voor een tijdvak van een week of langer, overeenkomende met de cyclus van 
de dienst. 

De in deze cao formeel in een individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen 
arbeidsduur voor medewerkers met een voltijds dienstverband . Voor medewerkers 
in dagdienst is dat 40 uur per week en voor medewerkers in ploegendienst is dat 
36 uur per week. 

Van deeltijdarbeid is conform deze cao sprake als in de individuele 
arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de 
arbeidsduur van een medewerker in voltijd arbeid. 

Het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, gewerkte uren boven het 
aantal uren zoa ls dat is overeengekomen in de individuele arbeidsovereen komst, 
tot het niveau van de standaard wekelijkse contractuele voltijdsa rbeidsduur is 
bereikt. 

Het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, gewerkte uren en/ of 
minuten waarmee een werkdag met meer dan 8:00 uur arbeid (dus na de 
voltijdsarbeidsuur) wordt overschreden. Dit geldt ook voor het verrichten van 
arbeid op zaterdag en/ of zondag. 

Het door een medewerker verrichte werk, door of namens de werkgever 
opgedragen, waardoor het aantal uren en/of minuten volgens het 
overeengekomen dienstrooster per dag wordt overschreden. 

Tenzij anders vermeld zijn de definities voor alle delen van deze cao van toepassing. 

Voor de medewerker die in deeltijd werkt, geldt voor alle arbeidsvoorwaarden in deze cao een naar rato 
berekening, tenzij anders vermeld . 

Waar in deze cao sprake is van 'hij' dient ook 'zij' te worden gelezen (voor mannelijke vervoegingen moeten ook 
vrouwe lijke vervoegingen gelezen worden) . 

Indien er spra ke is van strijdigheid tussen deze cao en bij werkgever gehanteerde interne bedrijfsreglementen, dan 
gaat de cao voor. 
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OOfDSTuK 1 -: ALGEMEEN _ .1 

Artikell Cao-partijen 

Tussen de ondergetekenden: 

de rechtspersoon naar Nederlands recht 

Farm Frites International B.V. 
gevestigd te Oudenhoorn 

als partij aan werkgeverszijde 

en 

FNV, 
gevestigd te Utrecht 

CNV Vakmensen.nl, 
gevestigd te Utrecht 

elk afzonderlijk en tezamen als partij aan medewerkerszijde, 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 

Artikel 2 Looptijd cao 
Cao-partijen hebben deze overeenkomst afgesloten voor de periode van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021. 

Artikel 3 Werkingssfeer 
Deze overeenkomst is van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst in dienst van werkgever en 
die zijn ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 10. 

De bepalingen met betrekking tot de minimum salarissen, overwerktoeslagen, ploegentoeslagen en 
kostenvergoedingen zijn eveneens van toepassing op uitzendkrachten. 

Artikel 4 Afwijken cao 
Tijdens de looptijd van deze cao zou sprake kunnen zijn van een ingrijpende wijziging in omstandigheden bij 
werkgever. Indien zich een dergelijke ingrijpende wijziging voordoet zullen partijen in overleg treden omtrent de 
noodzaak tot het al dan niet treffen van arbeidsvoorwaardelijke maatregelen, waarin mogelijkerwijs afgeweken 
wordt van de inhoud van deze cao. 

In geval van wijzigingen in fiscale dan wel andere wettelijke regelingen, welke een uitwerking hebben op in deze 
cao opgenomen rechtenen/of plichten, zal de betreffende regeling in deze cao worden aangepast overeenkomstig 
de gewijzigde fiscale dan wel andere wettelijke regeling. 

Werkgever kan in voor medewerkers gunstige zin van bepalingen van deze cao afwijken. 

Artikel 5 Werknemersverenigingen 

5.1 Faciliteiten en bedrijvenwerk 
Elke werknemersvereniging, betrokken bij het tot stand komen van deze cao geeft aan het begin van elk 
kalenderjaar aan werkgever aan welke medewerkers van werkgever die vakbondskaderlid zijn, deel zullen nemen 
aan cao en cao-gerelateerde overleggen en/of aan werkgroepen die door cao partijen zijn ingesteld. 
Bij de toewijzing en het benoemen van het aantal vakbondskaderleden per overleg wordt door de 
werknemersvereniging redelijkheid en bil lijkheid in acht genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
werkgever deze vakbondskaderleden vrij te maken. 

,, 
I I 



Een vakbondskaderlid mag op verzoek van het bestuur van de werknemersorganisaties deelnemen aan deze 
activiteiten . Het betreft vakbondsoverleg, sectorraad overleg, van belang zijndevormings- of 
scholingsbijeenkomsten van de werknemersorganisatie . Dit geldt ook voor intern overleg met werkgever dat in 
goed overleg tussen partijen en periodiek wordt afgesproken . 

Werkgever draagt er zorg voor dat medewerkers, die een functie bij een vakvereniging vervullen, niet op grond 
daarvan in hun positie worden benadeeld. 

5.2 Werkgeversbijdrage 
Werkgever betaalt voor de duur van deze cao aan de werknemersverenigingen een werkgeversbijdrage. 
Voornoemde betaling vindt plaats conform de hiertoe tussen de AWVN en de werknemersverenigingen FNV, CNV 
en de Unie overeengekomen regeling . 

Deze bijdrage zal worden afgedragen over iedere medewerker die op 1 juli van het desbetreffende jaar in dienst is 
van werkgever uitgedrukt in Fulltime Equivalent (FTE) . De werkgeversbijdrage wordt overgemaakt naar Stichting 
Fonds Industriële Bonden (FIB), gevestigd te Utrecht. 

5.3 Fiscale facilitering contributie lidmaatschap Werknemersvereniging 
De contributie voor het lidmaatschap van een werknemersvereniging kan op fiscaal vriendelijke wijze worden 
verrekend. Medewerker dient daartoe éénmaal per jaar een bewijs van dit lidmaatschap, inclusief de hoogte van 
de contributie van zijn werknemersvereniging, aan werkgever te overleggen. Wanneer een medewerker gebruik 
maakt van deze fiscale mogelijkheid, vult werkgever deze aan tot de volledig betaalde contributie . 

5.4 Aanvulling vergoeding contributie lidmaatschap FNV, CNV. 
Werkgever vergoedt aan iedereen die het onder 5.3 genoemde fiscaal voordeel aanvraagt in verband met 
lidmaatschap FNV of CNV een aanvullende vergoeding van € 200,-- netto per kalenderjaar. Deze afspraak geldt 
vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Tijdens de looptijd van deze aanvullende afspraak komt de 
aanvullende afspraak zoals bij 5.3 genoemt te vervallen. 

Artikel 6 Vredesplichtclausule 

Cao-partijen dragen samen zorg voor de handhaving van arbeidsrust binnen het bedrijf van werkgever. De 
werknemersverenigingen verplichten zich te allen tijde te kiezen voor overleg met werkgever. 

Artikel 7 Aanmelding cao 

Werkgever meldt de bepalingen in deze cao aan bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

r lJ t I .te 



Artikel 8 Duur individuele arbeidsovereenkomst 
De arbeidsovereenkomst wordt hetzij voor bepaalde tijd hetzij voor onbepaalde tijd schriftelijk aangegaan . 

Artikel 9 Proeftijd 
Bij het aangaan van elke arbeidsovereenkomst voor een periode langer dan zes maanden geldt een wederzijdse 
proeftijd, als bedoeld in artikel 7:652 BW. 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen 
van ten hoogste twee maanden . 
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes 
maanden. 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden kan een proeftijd 
worden overeengekomen van ten hoogste: 

a) een maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren; 
b) twee maanden, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer. 

ArtikellO Einde arbeidsovereenkomst 
Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zijn de wettelijke regelingen en gronden van toepass ing. 

De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en medewerker eindigt in alle gevallen van rechtswege op de dag 
waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

Artikelll Opzegtermijnen 
Tenzij de opzegging geschiedt tijdens de proeftijd of wegens een onverwijlde opzegging (hetgeen geen uitstel 
verdraagt) om dringende reden, geldt voor de in acht te nemen opzegtermijn hetgeen hieromtrent is bepaald in de 
wet. Daarin is onder meer bepaald : 

• Dienstverband voor bepaalde tijd (artikel 7:667 BW): 
Voor de medewerker in dienst voor bepaalde tijd geldt dat de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, 
dus zonder dat voorafgaande opzegging nodig is. 

• Dienstverband voor onbepaalde tijd (artikel 7:672 BW): 
De door de medewerker in acht te nemen opzegtermijn bedraagt een maand, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van kalendermaand, die volgt op die, 
waarin de opzegging plaatsvindt. 
De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn is als volgt: 
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Korter dan 5 jaar 1 
Van 5 tot 10 jaar 2 

Van 10 tot 15 jaar 3 
Langer dan 15 jaar 4 

Artikel12 Eindafrekening 
Bij einde dienstverband vindt een eindafrekening plaats van de verplichtingen over en weer. De uitbetaling van 
deze eindafrekening vindt plaats in de maand, volgend op die waarop het dienstverband is geëindigd. 
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HOOFDSTUK 3-ARBEIDSVOORWAARDEN -

Arbeidsduur, werktijden en vrijaf 

Artikel13 Standaard contractuele arbeidsduur 
Voltijd arbeid : De in deze cao formeel overeengekomen arbeidsduur voor medewerkers met een voltijds 
dienstverband . Voor medewerkers in de dagdienst is dat 40 uur per week en voor medewerkers in de 
ploegendienst is dat 36 uur per week. 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt vastgelegd in een dienstrooster conform artikel 15. 

Artikel14 Deeltijd arbeid 
Van deeltijdarbeid is conform deze cao sprake als in de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen 
arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een medewerker in voltijd arbeid. 

ArtikellS Dienstrooster 
Onder dienstrooster in deze cao wordt verstaan het voor de medewerker, met instemming van de or vastgestelde 
rooster van werktijden en rusttijden. 

De arbeidsvoorwaarden waaronder ploegendiensttoeslag (artikel 35) behorende bij deze dienstroosters zijn met 
werknemersverenigingen overeengekomen . 

De volgende dienstroosters zijn overeengekomen: 
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Dagdienst 40 uur 40 uur Gemiddeld 

8 uur* 
2-ploegendienst 36 uur 36 uur 8 uur 
3x3-ploegendienst 36 uur 36 uur 8 uur 
5-ploegendienst 36 uur 33,6 uur (aangevuld met 5 terugkom 8 uur 

dagen per jaar, die worden gebruikt voor 
opleiding en training = in totaal 34,36 uur) 

*In dagdienst dient minimaal tussen 09.00 en 15.00 uur arbeid te worden verricht. Voor de medewerker met een 

fulltime arbeidsovereenkomst van gemiddeld 40 uur per week geldt een 5-daagse werkweek. In onderling overleg 

wordt op bureau of afdelingsniveau zorggedragen voor een minimale bezetting. 

Vakantie en verlof 

Artikel16 Vakantiedagen 
ledere medewerker met een voltijd dienstverband heeft, met behoud van salaris, elk kalenderjaar recht op 24 
vakantiedagen (192 uren) evenredig aan het aantal kalenderdagen van zijn dienstverband in dat jaar. 

Degenen die in deeltijd werken hebben naar rato recht op deze vakantiedagen. 

Artikel17 Kopen extra vakantiedagen 
De medewerker kan 1 tot en met maximaal 6 extra vakantiedagen op jaarbasis kopen . 

De kosten voor de aankoop van 1 dag bedragen 0,375%, dus voor 6 dagen is dat 2,25%, van het voor deze 
medewerker geldende schaalsalaris (bruto) x 12. 

De betaling door de medewerker van deze extra vakantiedag(en) vindt plaats1 via het maandelijkse salaris, 
versp reid over 12 maanden. 
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Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet( en) deze dag( en) in enig kalenderjaar voorafgaand aan het 
kalenderjaar waarin de medewerker deze extra dag( en) wenst op te nemen, in december schriftelijk bij HR, 
worden aangevraagd. 

Het uitgangspunt is dat de koopdagen worden genoten in het jaar van aankoop. Indien de aangekochte dagen niet 
zijn opgenomen, worden deze tegen het oorspronkelijke aankoopbedrag teruggestort. Terugbetaling vindt plaats 
in het eerste kwartaal van het opvolgende kalenderjaar. 

Artikell8 Seniorendagen 
Medewerkers van SO jaar of ouder hebben in het jaar waarin de desbetreffende leeftijd wordt bereikt, naast de 
reguliere vakantiedagen, recht op extra vakantiedagen . 

De toekenning op basis van leeftijd en een voltijd dienstverband is als volgt: 
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SO t/m S4 jaar 1 

SS t/m S9 jaar 2 

>S9 jaar 3 

Artikell9 Diensttijdverlof 
Een medewerker met een voltijds dienstverband heeft perS dienstjaren aanspraak op een extra vakantiedag per 
kalenderjaar met een maximum van 4 extra vakantiedagen. 

I ~--] :r.tor l _]j 
5 dienstjaren 1 
10 dienstjaren 2 

1S dienstjaren 3 
20 dienstjaren 4 

Artikel 20 Feestdagen 
Een medewerker heeft recht op doorbetaling van zijn maandsalaris gedurende de in deze cao vastgestelde 
feestdagen, voor zover deze vallen binnen het vastgestelde dienstrooster van een medewerker. 

Het gaat daarbij om Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, 
Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag en tenslotte 1 keer in de 5 jaar de Nationale Feestdag (S mei). 

Medewerkers werkzaam in een ploegenrooster krijgen, wanneer zij op een feestdag zijn ingeroosterd en 
werkzaamheden verrichten, een toeslag van 100%. De hoogte van deze toeslag is expliciet tussen cao-partijen 
overeengekomen. Deze toeslag kan niet als tijd voor tijd uren worden omgezet, maar wordt uitbetaald. 

Voor de berekening van de feestdagentoeslag geldt: 

Totaal +toeslag Maandsalaris 
doorbetaald = 100% 

Maandsalaris doorbetaald = 
100% 

+ 100% toeslag feestdagen 

I ' 

Maandsalaris doorbetaald= 
100% 

+ 100% toeslag feestdagen 

+ 100% overwerktoeslag 



Artikel 21 Bijzonder verlof 
Het doel van bijzonder verlof is het kunnen bijwonen van de hieronder genoemde gebeurtenissen. Het verlenen 
van bijzonder verlof heeft in beginsel betrekking op de dag zelf tenzij dit in onderstaande tabel anders is 
aangegeven. 

De medewerker behoudt bij de navolgende bijzondere gelegenheden -met inachtneming van hetgeen de wet op 
dit punt bepaalt- bij werkgever het recht op salaris gedurende het bijzonder verlof voor zover dit valt binnen het 
vastgestelde dienstrooster en deze medewerker is ingeroosterd. 
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ondertrouw van de medewerker 
huwelijk/aangaan van geregistreerd partnerschap van de medewerker 
bijwonen van het huwelijk van: 
een eigen, stief- of pleegkind, kleinkind, van een broer of zuster, van één der 
(schoon)ouders, of zwager/schoonzus 
overlijden van: 
de partner, een eigen, stief- of pleegkind of van één der (schoon)ouders: vanaf de dag van 
overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie 
bijwonen van de begrafenis/crematie van : 
één der ( over)grootouders of (over)grootouders van de partner van de medewerker, een 
kleinkind, een schoonzoon of schoondochter, een broer, zuster, zwager of schoonzuster 
kraamverlof bij bevalling van de partner: 

• als het kind thuis wordt geboren, moet het verlof in de eerste vier weken na de 
geboorte worden opgenomen; 

• als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, moet het verlof worden opgenomen 
binnen vier weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis 

voor de bevalling zelf en het doen van aangifte 

12,5-, 25-, 40-, 45- of 50 jarig dienstjubileum van de medewerker 
25- of 40- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de medewerker 
25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van de ouders, schoonouders of grootouders 
verhuizing tot een maximum van 1 verhuizing per jaar 
bij de vervulling van een wettelijk voorschrift of door de overheid opgelegde verplichting, 
welke persoonlijk moet worden nagekomen, voor zover hiervoor van de overheid geen 
geldelijke vergoeding kan worden verkregen 
voor het deelnemen aan een examen of tentamen ter verkrijging van een erkend diploma 
en waarbij er sprake is van een studieovereenkomst tussen werkgever en medewerker 
(m.u.v. de leerlingen in het kader van de Beroeps Begeleidend leerweg (arbeidspool) 
bij bezoek aan huisarts, tandarts, erkend specialist of fysiotherapeut ten behoeve van 
medewerker zelf of bij het uitoefenen van het kiesrecht. 
Deze afspraak of het stemmen dient waar mogelijk in eigen tijd plaats te vinden of indien 
dit niet mogelijk is aan het begin of einde van de werktijd te plannen. 

Onder 'echtgeno(o)t(e)' wordt eveneens verstaan: 
• de geregistreerd partner 
• die ongehuwde man of vrouw waarmee de medewerker ongehuwd samenwoont, indien : 

de betreffende partner geen familie van de medewerker in de rechte lijn is, én 
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de medewerker en diens partner een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst aan de afdeling 
HR hebben overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzaam samenlevingsverband . 
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Functie, salaris en beoordelen 

Artikel 22 Functie-indeling, waarneming en vervanging van een hogere functie 

Functie-indeling 

Werkgever heeft, conform de IFA-functiewaarderingssystematiek, de zwaarte van de in de organisatie 
voorkomende functies systematisch beschreven, gewogen, besproken met medewerkers en leidinggevenden en 
tenslotte vastgelegd in een functiematrix (zie hiervoor bijlage 1). De indeling vindt plaats op grond van de feitelijk 
uit te voeren werkzaamheden en activiteiten van de functie. 
Op basis van de functie-indeling in de functiematrix vindt indeling in een salarisschaal plaats (bijlage 111). De 
medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van de met hem overeengekomen functie, de functie-indeling 
en de daarbij horende indeling in de salarisschaal. 

De procedure bezwaar en beroep bij de !FA-functiewaardering is opgenomen in bijlage 11-A en in bijage 11-B is het 
invoeringsprotocoiiFA-functiewaareringssystematiek opgenomen waar voor de volledigheid naar wordt verwezen. 

Waarneming 

Een medewerker kan tijdelijk een functie waarnemen. Deze waarneming vindt plaats naast het vervullen van de 
functie die aan deze medewerker is toegewezen en is van korte duur om lopende processen in stand te houden. 
Het gaat niet om waarneming van een volledig takenpakket van de functie die wordt waargenomen . Het gaat hier 
bijvoorbeeld om een waarneming gedurende een vakantieperiode of tijdens een periode van kort ziektverzuim of 
afwezigheid. De periode van waarneming is maximaal19 werkdagen. 

Voor deze waarneming geldt geen waarnemingstoeslag. 
Vervanging(= volledige waarneming) van een hogere functie 

Het gaat hierbij om een volledige waarneming van de functie qua omvang en inhoud inclusief de daarbij horende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden . 

De periode van vervanging wordt schriftelijk aan de medewerker die een functie vervangt bevestigd. De periode 
van vervanging is in eerste aanleg voor de duur van maximaal 6 maanden. Deze periode kan indien noodzakelijk 
met nog eens 6 maanden worden verlengd tot maximaall jaar. 

Als een medewerker een functie vervangt die hoger is ingedeeld dan de eigen functie, dan blijft deze medewerker 
ingedeeld in de salarisschaal die met zijn eigen functie overeenkomt. Voor de vervanging van de hoger 
ingedeelde functie ontvangt de medewerker een vervangingsteeslag alsof hij in deze hogere functie was 
ingeschaald. Deze toeslag wordt als volgt vastgesteld. Het huidige schaalsalaris van de medewerker die deze 
functie vervangt, wordt in de salarisschaal die deze medewerker zou ontvangen als deze functie hem was 
toegekend, als uitgangspunt genomen. Als blijkt dat het niveau tussen twee periodieken valt wordt de hoogste 
periodiek genomen. De vervangingsteeslag is het verschil tussen het huidige salaris en het bedrag in de hogere 
salarisschaal. Deze toeslag geldt voor de gehele periode van vervanging . Over de vervangingstoeslag ontvangt 
deze medewerker vakantiegeld. Deze toeslag is ook pensioen gevend. 

Indien een medewerker na de vervangingsperiade definitief in de hogere functie wordt ingedeeld, dan wordt hij 
met ingang van de dag waarop de vervanging is ingegaan, ingeschaald in de voor deze functie geldende 
sa larisschaal. Vervolgens wordt het schaalsalaris verhoogd met 1 periodiek. 

Artikel 23 Salarisschaal, aanloopschaal en persoonlijke toeslag 

Salarisschaal 
Per salarisschaal wordt het bijhorende minimum en maximum salarisbedrag voor de functie waarin een 
medewerker is ingedeeld, in een daarbij horende salaristabel, weergegeven . In deze tabel is ook een 
aanloopschaal opgenomen. De genoemde bedragen in de salaristabel zijn brutobedragen per maand per 
contractuele arbeidsduur. De tussen het minimum en maximum liggende salarisruimte wordt overbrugd door een 
aantal stappen: periodieken genaamd . 

De medewerker ontvangt jaarlijks op basis van zijn beoordeling een schriftelijke bevestiging van de salarisschaal en 
het aantal periodieken dat op hem van toepassing is . 
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Aanloopschaal 
De nieuw te werven medewerker die nog niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om de functie te kunnen 

vervullen en zich nog verder moet ontwikkelen, kan worden ingeschaald in een aanloopschaal. Als deze nieuwe te 

wervern medewerker evenwel voldoet aan de startkwalificaties van de functie, is de aanloopschaal niet van 

toepassing. In bijlage IV is praedure voor de aanloopschaal opgenomen . 

Persoonlijke toeslag 
Indien een medewerker een salaris ontvangt dat hoger is dan het maximum van de salarisschaal waarin hij is 
ingedeeld, dan wordt het salaris gesplitst in een schaalsalaris en een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke 
toeslag wordt bevroren en wordt niet aangepast aan prijscompensaties en initiële verhogingen. Een persoonlijke 
toeslag wordt wel afgebouwd met de salarisverbeteringen en door promotie die voor de betrokken medewerker 
zouden gelden. 

De volgende persoonlijke toeslagen worden onderscheiden· 
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Als gevolg van invoering nieuwe x 

Plaatsing in functiematrix per 1 april 2016 
een lagere BEO-T oud x 
functie Op verzoek van de organisatie x 

Om medische redenen x 
Op eigen verzoek x 

Persoonlijke toeslag wegens organisatorische redenen x 
*Geïndexeerd: de persoonlijke toeslag wordt aangepast aan de prijscompensaties en initiële verhogingen . 

Artikel 24 Uitbetaling salaris 
Uitbetaling van het salaris vindt plaats in de laatste week van de maand na aftrek van alle wettelijke en fiscale 
inhoudingen. 

Artikel 25 Periodieke verhoging salaris 
Voor de medewerker die is ingedeeld in een van de salarisschalen (dit is niet van toepassing op de aanloopschalen) 
wordt elk kalenderjaar, aan de hand van ontwikkeling van de individuele medewerker binnen het eigen vak- en 
werkgebied, bepaald of een periodieke verhoging te weten een extra trede in de voor de medewerker geldende 
salarisschaal, wordt toegekend. 

Een verhoging wordt in beginsel op 1 januari van het daaropvolgende jaar met 1 periodiek bij voldoende 
functioneren van de medewerker en in bijzondere gevallen met meerdere periodieken toegekend tot het 
maximum van de salarisschaal waarin de medewerker is ingedeeld. 

Artikel 26 Beoordelen en functioneren 
Werkgever, in de persoon van de hiërarchisch leidinggevende na afstemming met de tweede beoordelaar, 
bespreekt jaarlijks het functioneren van alle aan hem rapporterende medewerkers in zogenoemde 
beoordelingsgesprekken. 

Aan de hand van voornoemde beoordelingsgesprekken wordt tevens de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkeling van 
de individuele medewerker besproken, waaronder het al dan niet toekennen van een periodieke verhoging. Op 
basis van de beoordeling van de ontwikkeling kan deze verhoging aan de medewerker worden onthouden. 

In het geval dat medewerker het oneens is met de uitkomst van de beoordeling kan deze medewerker bezwaar 
aantekenen bij HR. Indien het overleg tussen HR en medewerker niet leidt tot een oplossing dan kan de 
medewerker het bezwaar voorleggen aan een geschillencommissie bestaande uit een afgevaardigde namens 
werkgever en een afgevaardigde namens de werknemersverenigingen . Het advies van deze geschillencommissie is 
bindend . 
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Artikel 27 Beoordelingsteeslag 
Een BEO-T bestaat uit een percentage van 2% van het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele persoonlijke 
toeslag die, indien toegekend, maandelijks wordt uitbetaald bovenop het schaalsalaris . 
Een BEO-T kan maximaal oplopen in 3 trappen van elk 2%. Om een hogere trap van toeslag te verkrijgen dient de 
medewerker reeds gedurende 2 aaneengesloten jaren de lagere beoordelingstrap te ontvangen. 

Op basis van de eindejaarsbeoordeling wordt vastgesteld of de medewerker in aanmerking komt voor een 
beoordelingsteeslag (BEO-T) of een hogere trap van toeslag. Om voor een BEO-Tof hogere trap van toeslag in 
aanmerking te komen moet er door de medewerker gedurende twee jaar aaneengesloten bovengemiddeld 
gepresteerd worden zijnde minimaal 6, 7 punten als gewogen gemiddelde (eindscore). Na het bereiken van een 
hogere trap kan de lagere trap niet meer worden afgenomen en wordt een vast salariscomponent Als het 
maximurn behaald is zal het totaal van 6% een vast component worden en kan niet meer worden afgenomen . 

Artikel 28 Verhoging salaristabellen 

De salaristabellen zoals opgenomen in bijlage 111 van deze cao worden gelet op de bijzondere omstandigheden 

gedurende deze cao-periode niet verhoogd. In deze context is zoals verwoord in het eindbod ingezet op 

baanbehoud en werkzekerheid . 

Toeslagen 

Artikel 29 Verschoven uren/ werktijd 
Onder verschoven uren/werktijd wordt bedoeld het incidenteel werken buiten de uren (voorafgaande of 
aansluitend) volgens het normaal geldend rooster maar binnen het aantal uren die op basis van het rooster 
gewerkt moeten worden maar door omstandigheden niet binnen het normale rooster gewerkt kunnen worden . 

De verschoven uren/werktijd zal gecompenseerd worden met 20% van het uursalaris (bruto) voor alle gewerkte 
uren die gemaakt worden in de verschoven tijd. Deze toeslag geldt niet voor meer- en overuren (zie art. 22) . 

Artikel 30 Sprongtoeslag 
Indien een medewerker in ploegendienst wordt overgeplaatst naar een andere ploeg of dienstrooster, ontvangt hij 
daarvoor een eenmalige toeslag in de vorm van één uursalaris (bruto). 

Artikel 31 Meer-/overuren 

31.1 Meer-uren (definitie voor deeltijdmedewerkers) 
Met meer-uren in deze cao wordt bedoeld het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, gewerkte uren 
boven het aantal uren zoals dat is overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst, tot het niveau van de 
standaard wekelijkse contractuele voltijdsarbeidsduur is bereikt. 

31.2 Overuren (definitie voor deeltijdmedewerkers) 
Met overuren voor deeltijdmedewerkers wordt bedoeld het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, 
gewerkte uren waarmee een werkdag met meer dan 8:00 uur arbeid (dus na de voltijdsarbeidsuur) wordt 
overs eh reden . 

Korte incidentele overschrijdingen van het dagrooster (tot en met 15 minuten per dag) worden niet als overuren 
gezien maar als afronding van dagelijkse werkzaamheden . 

31.3 Overuren (definitie voor voltijd medewerkers) 
Onder overuren voor voltijdmedewerkers wordt verstaan het door een medewerker verrichte werk, door of 
namens de werkgever opgedragen, waardoor het aantal uren volgens het overeengekomen dienstrooster per dag 
wordt overschreden. 
Korte incidentele overschrijdingen van het dagrooster (tot en met 15 minuten per dag) worden voor medewerkers 
in de dagdienst niet als overuren gezien maar behoren tot afronding van de dagelijkse werkzaamheden . 

'. 



31.4 Overuren voor functiegroepen 1 t/m 7 (definitie voor voltijdmedewerkers) 
Op verzoek van de medewerker worden de overuren uitbetaald of omgezet in t ijd -voor-tijd uren. Indien voor tijd 
voor-tijd uren wordt gekozen dan wordt de van toepassing zijnde toeslag aan de medewerker uitbetaald . Voor de 
toeslagen voor de overuren wordt hierbij verwezen naar artikel 33 . 

Korte incidentele overschrijdingen van het dagrooster (tot en met 15 minuten pe r dag) worden niet als overuren 
gezien maar als afronding van de dagel ijkse werkzaamheden. 

De medewerker is, indien daarom wordt verzocht door leidinggevenden, na overleg redelijkerwijs gehouden tot 
het verrichten overuren . 

Bij verschoven uren waarbij de arbeidsduur per dag conform het voor de medewerker geldende dienstrooster 
wordt overschreden, is er sprake van overuren . 

31.5 Overuren voor junctiegroep 8 (definitie voor voltijdmedewerkers) 
Dit artikel is van toepassing op medewerkers die zijn ingedeeld in functiegroep 8 waarbij in het salaris van de 
betreffende medewerker al rekening gehouden is dat door de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de functie, 
werkzaamheden buiten het rooster soms nodig zijn. 

Medewerkers ingedeeld in een salarisgroep 8 kennen slechts overuren indien de voltijds arbeidsduu r met meer 
dan 10%, gerekend over een periode van een maand, wordt overschreden. 

Indien de medewerker, in opdracht van de werkgever, overuren heeft gemaakt geldt als voorwaarde voor 
uitbetaling dat de medewerker dagelij ks dient te klokken. 

31.6 Overuren voor functiegroepen 9 en 10 (definitie voor voltijdmede werkers) 
Medewerkers in deze functiegroepen kunnen geen overuren declareren, tenzij er sprake is van een 
beschikbaarheidsdienst en de werkgever hiertoe opdracht heeft gegeven dan wel als overuren, in opdracht van de 
werkgever, zijn gemaakt op andere dagen dan de standaard wekelijkse arbeidsduur. 

31. 7 Werkoverdracht 
Voor medewerkers in de 5-ploegend ienst is pas sprake van overuren als naast de werkdag van 8:00 uur ook de 
periode van 20 minuten, welke bestemd is voor het geheel van werkoverdracht inclusief loop- en omkleedtijd, 
wordt overschreden . Dit geldt ook voor het verrichten van arbeid op zaterdag en/ of zondag. 

Overdracht van werk vindt plaats na einde van een dienst en moet, in het belang en kader van de 
bedrijfsprocessen, plaatsvinden . Gedurende deze werkoverdracht wordt aan de hand van een overdrachtsprotocel 
de lopende en te verwachten problemen en planningen met de opkomende ploeg besproken, De overdracht is 
verplicht en geschiedt op de werkplek, vanwaar de medewerker overzicht heeft over het gehele proces en bij een 
eventuele procesverstoring kan ingrijpen . 

Als blijkt dat er geen sprake is van werkoverdracht en op basis van de tijdsregistratie sprake is van vroegtijdig 
uitklokken dan wordt het toegekende percentage van 2% voor de werkoverdracht (zie hiervoor artikel 35) in 
mindering gebracht 

Artikel 32 Tijd-voor-tijd uren 
Indien een medewerker conform deze cao recht heeft op gemaakte meer- en overuren, dan kunnen deze in tijd 
voor-tijd uren opgenomen worden . Indien voor tijd-voor-tijd uren wordt gekozen, dan wordt, alleen in geval van 
overuren, de van toepassing zijnde toeslag uitbetaald . 
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Artikel 33 Toeslag bij overuren 
Voor gewerkte uren die als overuren kunnen worden beschouwd (zie artikel 31) worden de navolgende toeslagen 
(op het uursalaris per overuur exclusief ploegentoeslag) toegekend : 

• j 

Van maandag 06.00 uur t/m zaterdag 12.00 uur +50% 

van zaterdag 12.00 uur t/m maandag 06.00 uur + 100% 
Op officiële feestdagen (conform artikel 20) +200% 

I 

Vrij geroosterd op maandag t/m vrijdag +50% 
Vrij geroosterd op zaterdag of zondag + 100% 
Ingeroosterd op een officiële feestdag (conform artikel 20) + 100% 
Vrij geroosterd op een officiële feestdag (conform artikel 20) +200% 

In de ploegendiensten loopt een feestdag van 22 .00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag tot 22 :00 uur op 
de feestdag zelf. 

Artikel 34 Vakantietoeslag 
De vakantietoeslag wordt opgebouwd in de periode van 1 juni t/m 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar. 
Voor de medewerker die een deel van de deze periode in dienst is, wordt de vakantietoeslag pro rato opgebouwd. 

De vakantietoeslag bedraagt 8% van 12 x het maandsalaris (bruto). 
Voor de berekening van die vakantietoeslag wordt uitgegaan van het maandsalaris (bruto) vermeerderd met een 
eventuele persoonlijkeen/of beoordelingsteeslag en een eventuele ploegentoeslag .. 

Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei tegelijkertijd met de uitbetaling van het salaris in 
die maand. Bij beëindiging van het dienstverband met de medewerker op een tijdstip voordat de vakantietoeslag 
betaalbaar wordt gesteld, vindt tussentijdse afrekening plaats. 

Artikel 35 Ploegen- of dagdiensttoeslag 
De navolgende ploegentoeslagen voor medewerkers in een van de vermelde roosterdiensten worden 
onderscheiden. 
De genoemde percentages worden gerekend over het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele persoonlijke
en/of BEO-T oud (beoordelingstoeslag oud) : 

u.JJ '"' • I· • ~ lhi1! \ 
2-ploegendienst 13% 

3x3-ploegendienst 25% 
5-ploegendienst 32%* 

.. 
* De 32% ploegentoeslag is inclusief de 2% voor de werkoverdracht (het geheel van looptijd, omkleedtijd en 
overdrachtstijd van maximaal 20 minuten). 

L ,~. r~::t~r-r~ï' f• t.J• ~ 'lll• 

Voor de medewerker die ondersteunende werkzaamheden in 
deeltijd verricht bij de Technische Dienst (TD). 

• voor arbeid op zaterdag 10% 

• voor arbeid op zondag 20% 

Voor de uren in de avondschoonmaak van de Facilitaire Dienst 10% 
gewerkt na 17.00 uur 
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Artikel 36 Afbouw ploegentoeslag 
De medewerker (voorheen werkzaam in een ploegendienst), behoudt zijn ploegentoeslag gedurende het aantal 
maanden zoals opgenomen in onderstaande tabel, gerekend vanaf het moment dat hij werkzaamheden is gaan 
verrichten in een ploegendienst met een lagere toeslag of in een dagdienst. Dit geldt niet wanneer de 
medewerker op eigen verzoek uit de ploegendienst gaat of wanneer er sprake is van disfunctioneren. De 
Deze afbouw is in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid wel van toepassing voor medewerkers die 
gebruik maken van artikel47. 

:'t'Tif;ilfllï ' <:1 óH: rï!H ~ -r, lïH:llïîiT'ï' • -'îl [;! · 1. • l J:ï'i f!l>~ " . ; f"'1 
1 tot en met 3 3 
4 tot en metS 6 
6 tot en met 10 12 
11 tot en met lS 18 

16 of meer 24 

De medewerker wordt over de afbouw van de ploegendiensttoeslag minimaall maand voordat sprake is van 
afbouw, schriftelijk geïnformeerd . 

Artikel37 Beschikbaarheidsdienst en vergoeding 
Beschikbaarheidsdienst wordt verricht door medewerkers ingedeeld in de schalen 1 tot en met 10 van wie 
door de werkgever is vastgesteld dat zij gelet op hun functie tevens inzetbaar dienen te zijn voor een 
beschikbaarheidsdienst. Deze beschikbaarheid is vastgelegd in een jaarlijks met de or 
overeengekomen rooster. 

De verplichting tot het draaien van een beschikbaarheidsdienst is in de arbeidsovereenkomst met deze 
medewerker overeengekomen . 

Voor een officieel aangeduide beschikbaarheidsdienst wordt per dag een vergoeding betaald . De vergoeding 
bedraagt gedurende de looptijd van deze cao per dag: 

• maandag t/m vrijdag € 2S,- bruto; 
• zaterdag, zondag en feestdag € SO,- bruto. 

Elke (telefonische) oproep geldt als werktijd (minimaal 30 min). Bij een vervolg oproep dan wel een nieuwe oproep 
binnen die 30 minuten gaan de minimaal 30 minuten opnieuw lopen. De gewerkte uren gelden als werktijd en 
zullen worden betaald als overwerk. 

Werkgever betaalt tevens - op basis van declaratie- een bruto vergoeding (gebruik privé-auto) voor de ten 
behoeve van een oproep door een medewerker gemaakte reiskosten. De noodzakelijke reistijd (maximaal! uur) 
naar de locatie Oudenhoorn en retour wordt als werktijd aangemerkt. 

Medewerkers die SS jaar of ouder zijn en aangegeven hebben geen of niet langer beschikbaarheidsdienst te willen 
draaien worden met in achtneming van artikel 47 niet ingepland en derhalve ook niet gebeld . 

Overige vergoedingen en voorzieningen 

Artikel 38 Loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid, WIA/WGA, WGA Hiaatverzekering en derde WW 

i.ill 

38.1 Loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte 
In geval van ziekte betaalt werkgever gedurende een periode van 52 weken te rekenen vanaf de eerste dag van 
ziekte 100% van het laatst genoten maandsalaris (bruto), mits voldaan wordt aan de vereisten uit de Wet 
Verbetering Poortwachter. 
Gedurende de periode vanaf S2 weken tot en met 104 weken van ziekte betaalt werkgever ook 100% van het 
laatst genoten maandsalaris (bruto). mits wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter. 



Van de arbeidsongeschikte medewerker wordt een actieve opstelling verwacht om te komen tot een succesvolle 
re-integratie. Werkgever behoudt zich het recht voor de doorbetaling van het salaris aan de arbeidsongeschikte 
medewerker op te schorten dan wel stop te zetten, zoals wettelijk vastgelegd in artikel 7:629 BW. 

Werkgever zal in geval van een bedrijfsongeval het (resterende) wettelijk verplichte eigen risico van de 
zorgverzekering voor haar rekening nemen. Dit op basis van een declaratie voorzien van deugdelijk 
bewijsmateriaal. 

De werkgever zal ondersteuning bieden : 
• wanneer er extra ziekte gerelateerde kosten zijn ten gevolge van een arbeidsongeval die niet vergoed worden 

door de zorgverzekering (uitgezonderd het eigen vrijwillig risico); 
• door wachtlijstbemiddeling; 
• door het beschikbaar stellen van een re-integratie budget, op advies van en in overleg met de bedrijfsarts . 

Indien een medewerker wegens medische redenen een lagere functie aanvaardt, behoudt de medewerker zijn 
salaris. Het verschil tussen het huidige salaris en het nieuwe salaris zal worden aangemerkt als geïndexeerde 
persoonlijke toeslag. Bij terugkeer in de oude salarisschaal wordt de persoonlijke toeslag stopgezet. 

38.2 WIA/WGA 
Indien de medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor 80-100% arbeidsongeschikt is en indien werkgever 
overgaat tot beëindiging van zijn dienstverband, dan ontvangt de medewerker een\eenmalige uitkering ineens ter 
compensatie van het verlies aan inkomen. De hoogte van deze uitkering is de transitievergoeding. Dit bedrag 
wordt aangevuld tot de correctiefactor 1 van de kantonrechtersformule. 

De werkgever zal richting de medewerker een maximale inspanningsverplichting aangaan om hem in staat te 
stellen minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit te kunnen verdienen. 

Werkgever zal zich tevens tot het uiterste inspannen om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker intern te 
herplaatsen. Indien een interne herplaatsing niet mogelijk is zal werkgever zich tot het uiterste inspannen om de 
medewerker extern te herplaatsen. De eerste drie maanden van herplaatsen zal op detacheringbasis geschieden . 
Daarna zal er een aanvulling plaatsvinden op het lagere salaris. 

De duur van de aanvulling zal plaatsvinden op basis van een combinatie van leeftijd en dienstjaren, zie 
onderstaande tabel: 

I' T =I I· IJ Î • l . , 1~ .2!._ _:tl_~ 
tot 40 jaar 6 maanden 9 maanden 12 maanden 
40-50 jaar 12 maanden 15 maanden 18 maanden 

50 jaar en ouder 18 maanden 21 maanden 24 maanden 

38.3 WGA Hiaatverzekering 

_! 

De werkgever heeft per 1 maart 2020 een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten voor de medewerker. De 
premie van deze verzekering wordt gedurende 5 jaar geheel door werkgever betaald . Deze verzekering geeft een 
aanvullende uitkering op de uitkering die vanuit het UWV wordt gedaan . Wanneer de medewerker een WGA
uitkering ontvangt, heeft hij recht op een aanvullende uitkering vanuit deze verzekering. De uitkering bedraagt 
maximaal70% van het oude (gemaximeerde premie-) salaris. Wanneer de medewerker minimaal50% van zijn 
restverdiencapaciteit benut, krijgt de medewerker een bonus van 5% van zijn oude (gemaximeerde) jaarsalaris, dit 
betekent dat de uitkering maximaal 75% kan zijn . 

Voor medewerkers met een salaris hoger dan het maximum dagloon heeft werkgever een WIA 
Excedentverzekering afgesloten. Deze verzekering verzekert 70% van het salaris boven het maximum dagloon. Op 
basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangt de medewerker een percentage van dit loon . 
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38.4 Derde WW-jaar 
Cao-partijen hebben afgesproken dat de duur en de opbouw van de WW en loongerelateerde WGA, conform de 
afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt, wordt gerepareerd . 

De Stichting Private Aanvullende WW en WGA (SPA WW) draagt zorg voor de uitvoering hiervan . De premie 
hiervoor, inclusief de uitvoeringkosten komt, conform de brief van de Stichting van de Arbeid van 24 november 
2015, voor rekening komen van de medewerker en wordt ingehouden op het netto loon . De inhouding vindt plaats 

nadat hiervoor een overeenkomst met een uitvoerder is gesloten. De procedure en het proces om te komen tot 
deelname aan de SPA WW is volledig doorlopen en afgerond. 

Farm-Frites neemt aan deze opbouw en dus de zogenaamde reparatie van het 3d• WW-jaar vanaf 1 november 
2018 deel. 

Artikel 39 Reiskostenvergoeding 

39.1 Woon-werkverkeer 
Werkgever betaalt aan medewerker een bedrag per dag uit ter vergoeding van de gemaakte kosten woon 

werkverkeer. De woon-werkafstand wordt bepaald aan de hand van de afstand tussen de postcode van werkgever 

en de postcode van het woonadres van de medewerker op basis van de snelste route volgens de ANWB
routeplanner. 

Als hoofdregel geldt bij onderstaande woon -werkafstanden de volgende maandel ijkse vergoedingen op basis van 
een volledige werkmaand : 
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0 tot 11 kilometer €30,00 

11 tot 15kilometer €65,00 

15 kilometer en meer € 91, 00 

Indien niet de hele maand wordt gewerkt, wordt het maximale maandelijkse bedrag pro rata herleid (mits juridisch 

en fiscaal toelaatbaar) . Het netto gedeelte van de maandelijkse vergoeding wordt gebaseerd op de door de Wet op 

de loonbelasting 1964 toegestane gericht vrijgestelde vergoeding (nu: € 0,19 per kilometer) en uitgaande van de 
daadwerkelijk aantal gewerkte dagen per maand . 

Woon-werkkilometers zullen o.a . ook 100% worden vergoed bij een niet volledige werkdag en bij werkzaamheden 
op arbeidstherapeutische basis en bij een extra opkomst. 

De woon-werkafstand wordt bij indiensttreding en bij tussentijdse verhu izing van medewerker vastgesteld. Indien 
de woon-werkafstand ten gevolge van een tussentijdse verhuizing wordt verkleind, kan de reiskostenvergoeding 

worden ve r laagd . Indien de woon-werkafstand ten gevolge van een tussentijdse verhuiz ing wordt vergroot, zal de 

reiskostenvergoeding niet worden verhoogd. 

In geval van afwezigheid als gevolg van arbeidsongeschiktheid of verlof wordt de reiskostenvergoeding 
ingehouden. 

39.2 Zakelijk verkeer 
Kosten gemaakt voor dienstreizen worden slechts vergoed indien de dienstre is in uitdrukkelijke opdracht van 

werkgever is gemaakt. De wijze waarop wordt gereisd is ter bepaling van werkgever, waarbij als uitgangspunt de 
goedkoopste w ijze van reizen wordt gekozen. 

Indien de medewerker op verzoek van werkgever bereid is om zijn privéauto te gebruiken voor zakelijke ritten, 

zullen de zakelijk gereden kilometers worden vergoed tegen de binnen het bedrijf gebruikel ijke vergoeding (te 

weten € 0,31 per kilometer waarvan een gedeelte netto wordt betaald conform de op basis van de Wet op de 

loonbelasting 1964 toegestane gericht vrijgestelde vergoeding (nu : € 0,19) en het restant belast) . 
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Werkgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade aan de privé auto van de medewerker tijdens gebruik 
voor zakelijke doeleinden. 
leder jaar zal voor de medewerker worden berekend of fiscale ruimte bestaat om een bruto uitbetaalde zakelijke 
re iskostenvergoeding alsnog (gedeeltelijk) gericht vrijgesteld (onbelast) uit te betalen. 

Artikel 40 Verhuisregeling 
Eventuele verhuiskosten (te weten de werkelijke transportkosten voor het overbrengen van de inboedel) die voor 
ve rgoeding in aanmerking komen, zullen tot aan het geldend fiscale maximum worden uitgekeerd. 

Om voor deze eenmalige vergoeding in aanmerking te komen dient vooraf overleg met de werkgever plaats te 
vinden . Als voorwaarden geldt dat het een zakelijke verhuizing betreft die verband houdt met de dienstbetrekking 
van de medewerker doch ten minste binnen 2 jaar na het aanvaarden van dienstbetrekking moet plaats vinden en 
voorts dat de reisafstand woon-werk na de verhuizing met ten minste 60% teruggebracht dient te worden . 

Artikel 41 Studiekostenregeling 
Werkgever en medewerker hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opleiding, training en vorming. 
Werkgever hecht belang aan opleiding, training en vorming voor haar medewerkers, uitzendkrachten en 
flexwerkers . Deze regeling geldt niet voor de arbeidspoolmedewerkers in een leer-werktraject (BBL). In het licht 
hiervan beslist werkgever na overleg ter zake met betrokkene(n) of een studie in aanmerking komt voor een 
studiekostenregeling. 

Artikel42 BHV, EHBO en Ademlucht vergoedingen 
De volgende EHBO/BHV en/ of ademlucht vergoedingen worden per jaar verstrekt: 
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EHBO diploma 150,-
BHV diploma 150,-

EHBO en BHV diploma 225,-
BHV en Ademlucht diploma 300,-
EHBO, BHV en Ademlucht diploma 375,-

Het is de vrije keus van een medewerker om een diploma bij een EHBO-vereniging te verlengen. Deze kosten 
zullen echter niet vergoed worden tenzij deze medewerker door werkgever is gevraagd een EHBO diploma te 
halen. 

Wanneer een medewerker in overleg met de werkgever ervoor kiest om een van bovenstaande diploma's te 
beha len c.q. geldig te houden via werkgever, worden de kosten 100% vergoed, alsmede de hiervoor benodigde 
werktijd . 

Artikel 43 Zorgverzekering 
Werkgever heeft twee collectieve contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Er is een mogelijkheid bij één 
verzekeraar om een aanvullend zorgpakket in de vorm van een werkgeversmodule af te sluiten waarvan de kosten 
voor rekening van werkgever komen . De werkgeversmodule is al leen van toepassing voor de medewerker en niet 
voor departneren/of kinderen . 

Werkgever verstrekt een bijdrage van € 75,00 bruto (naar rato van de arbeidsduur per week) per maand als 
bijdrage aan de zorgverzekering. 
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Artikel44 Pensioen 

Werkgever heeft voor de medewerker, vanaf 21 jaar en voor zover het sa laris hoger is dan de van de AOW 

afge leide min imale franchise, een pensioenregeling per 1 januari 2018 ondergebracht bij het Bedrijfstak 

Pensioenfonds Landbouw (BPL) Pens ioen. 

Basispensioen 
In de basisregeling van BPL Pensioen bouwen de medewerkers pensioen op over hun salaris tot het jaarlijks 
vastgestelde maximum SV-Ioon . De pensioenregeling bij BPL Pensioen is een middelloonregeling. 

De opbouw van het ouderdomspensioen in 2020 bedraagt 1,875% van de pensioengrondslag. In 2021 wordt deze 
opbouw verlaagd tot 1, 7% van de pensioengrondslag. 

De totale pensioenpremie (van werkgever en medewerker te samen) voor deze basisregel ing is in 2020 van 21,7% 
verhoogd met 3,3% naar 25% van de pensioengrondslag. Deze totale pensioenpremie wordt in 2021 opnieuw 
verhoogd met 1,4% naar 26,4%. Deze vaste premie geldt tot en met 2022 . De premie is vast, het 
opbouwpercentage kan wel gewijzigd worden. 

2020 25% 18,39% 6,61%. 1,875% { 14.267,-
2021 26,4% 19,09% 7,31% 1,7% { 14.309,-

*de premieverhoging van het werknemersdeel in 2020 van 2% is door werkgever betaald en dus niet verrekend 
met de medewerker 

Excedent 

De excedent middelloonregeling geldt voor medewerkers met een salaris tussen het maximum SV-Ioon tot het 
f iscaal maximaal toegestane pensioengevend loon. De hiervoor verschuldigde premie wordt jaarlijks actuarieel 
door het fonds vastgesteld . De opbouw van de excedent regeling is gelijk aan de opbouw van de basisregeling . 

Partnerpensioen 
Het Partnerpensioen (PP) wordt vanaf 1 januari 2018 opgebouwd op spaarbasis . 
Bij overlijden van een deelnemer voor de pensioendatum wordt aan de partner een partnerpensioen toegekend 
ter grootte van het moment van overlijden op spaarbasis opgebouwde partnerpensioen, vermeerderd met 70% 
van het ouderdomspensioen dat vanaf de overlijdensdatum tot aan de pensioendatum zou zijn verworven, op 
basis van de op het tijdstip van het overlijden geldende pensioengrondslag. 

Nabestaanden Pensioen 
Het hiervoor genoemde Nabestaanden Pensioen (NP) is verzekerd vanaf datum in dienst bij de werkgever conform 
de afspraken hierover in het reglement BPL Pensioen . Dienstjaren tussen 1 januari 2002 en 31 december 2017 
waarover het Nabestaandenpensioen (NP) in de regelingen van werkgever bij AEGON/Delta Lloyd op risicobasis 
verzekerd waren blijven vanaf 1 januari 2018 ongewijzigd verzekerd voortgezet bij BPL of andere uitvoerder naar 
keuze van sociale partners . Voor de bepaling van de hoogte va n dit verzekerd partnerpensioen geldt het salaris per 
31 december 2017 . 

Indien en voor zover wetgeving in het kader van pensioen wijz igt vindt overleg met de cao -part ijen plaats. 
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Artikel 4S Veiligheid, gezondheid en hygiëne 
In algemene zin heeft werkgever de verplichting zodanige omstandigheden te creëren dat medewerkers hun 
werkzaamheden adequaat en veilig uit kunnen voeren. Gezien het feit dat in de voedingsindustrie speciale 
voorzorgsmaatregelen gelden ten aanzien van kwaliteit en hygiëne, is bij werkgever bijzondere zorg en aandacht 
besteed aan regelingen binnen haar bedrijven ten aanzien van het garanderen van de juiste condities op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne voor haar medewerkers. 

Medewerkers hebben daarnaast de verplichting aanwijzingen en voorschriften van de zijde van werkgever op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne in acht te nemen en daarnaar te handelen. 

Werkgever stelt veiligheids - dan wel beschermingsmiddelen beschikbaar. De medewerker is verplicht zich te 
houden aan de daarmee gepaard gaande aanwijzingen en voorschriften en deze strikt en zonder uitzondering op 
te volgen. 

Artikel46 Bedrijfskleding 
Werkgever verstrekt bedrijfskleding aan alle medewerkers werkzaam in de productie (fabriek, TD, verlading etc.) 
veiligheidsschoenen, een broek en een jas. De medewerker met een voltijdsdienstverband in de productie 
ontvangt bovendien ook 3 T-shirts en 3 paar sokken per jaar. Deze afspraak geldt niet voor kantoorpersoneel. 

De T-shirts en de sokken worden eigendom van de medewerker en dienen door de medewerker zelf gewassen en 
gereinigd te worden. Dit geldt niet voor de broek en de jas. 

Artikel47 Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid voor medewerker van SS jaar of ouder 
De medewerker die SS jaar of ouder is en werkzaam is in dagdienst kan niet meer in ploegendienst geplaatst 
worden. 

De medewerker die SS jaar of ouder is en werkzaam is in een ploegendienst kan verzoeken dat hij in dagdienst wil 
werken. Werkgever zal hieraan zijn medewerking verlenen mits er een passende functie beschikbaar is (niet 
boventallig). Voor de afbouwregeling wordt verwezen naar artikel 36. 

De medewerker die SS jaar of ouder is, kan niet worden verplicht om beschikbaarheidsdiensten te lopen. 

Artikel48 Loopbaanscan 
De medewerker krijgt de mogelijkheid om één keer in de acht jaar een loopbaanscan te doen ten behoeve van zijn 
carrière mogelijkheden . De medewerker kan door tussenkomst van HR een keuze maken uit 2 bureaus die door de 
werkgever worden aangeboden . De kosten voor deze scan komen voor rekening van de werkgever. 

Artikel 49 Privacy 
Ten aanzien van de persoonlijke gegevens van haar medewerkers zal werkgever de nodige zorgvuldigheid 
betrachten en de wettelijke regelingen in dit kader (o.a. AVG) in acht nemen. 

Medewerker is gehouden uiterlijk voor aanvang van het dienstverband een geldig identiteitsbewijs zijnde een 
paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument, te overleggen. Werkgever bewaart een fotokopie van dit 
geldige identiteitsbewijs in de personeelsadministratie 

De medewerker is gehouden zonder voorafgaand verzoek wijzigingen in de persoonlijke gegevens tijdig door te 
geven voor zover deze voor werkgever redelijkerwijs van belang kunnen zijn. De gevolgen van het niet tijdig 
doorgeven van wijzigingen zijn voor rekening van de medewerker. 
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Artikel 50 Vacatures 
Alle vacatures die bij werkgever ontstaan, worden gepubliceerd op Farm Net, waarbij aan medewerkers en 
uitzendkrachten de gelegenheid wordt geboden op de openstaande vacatu res te solliciteren. Daarnaast kan de 
medewerker gebruikmaken van een Job Alert. 

Artikel 51 Wajong 
Werkgever draagt zorg voor het aanbieden van werkgelegenheid aan Wajongers. De beloning voor deze 
Wajongers zal conform het minimum (jeugd) loon zijn. 

Artikel 52 Informatie en communicatie 
Mededelingen van werkgever aan medewerkers of berichtgeving van de or worden zo veel mogelijk op de officiële 
publicatieschermen en/of FarmNet gedaan . 

De mededelingen die op de officiële publicatieschermenen/of FarmNet bij werkgever zijn gedaan, worden geacht 
als persoonlijk of schriftelijk aan iedere medewerker te zijn gedaan . Aldus tussen cao-partijen overeengekomen en 
ondertekend: 

namens Werkgever 

F"m Fdtes lntel tlonal B.V. 

G. Muilenburg 
CFO 
d.d. ::1\.:\ .. I~'J - ~ .. ')0J "1..c...· :LI 

namens Werknemersverenigingen 

FNV 

M. Peters 
Bestuurder 
d.d ...... ......... .... . ~ .~~.~~-2021 

I. ·.' I • · ! 11 I t ··1 ·, • 

CNVV:J? 

D. Kraan 
Bestuurder 
d.d.t8"Q3".2021 

PF~ 
Voorzitter 
d . d.J9. .!~~.~r.t .. ~9.?.1 ... 
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BIJLAGE I FUNCTIEMATRIX 

CAOSalaris Sales Potato IT Manufacturing R&D/I&T 
Scllaal Marbtlnl*' Svpply Finantf Techniek Corpollle QA 

Fadity QF&S Procurement 
OPSSiaf HR 

SKrelarial Services 
10 Sales Manager 111 Specialist Supply 11 IT Arch~ect I Milieu Coördinator I I&Hngineer 11 

Planner IV Controller 11 Maintenance Engineer 11 HR Business Partner 11 

Coldstore Employee IV Business Intelligente Consultant 111 Projectleider 11 HR Specialist 111 

Business Controller Aardappelinkoop 11 Business IT Consultant 111 leidinggevende TD 11 Packaging Specialist 111 

leidinggevende Operatiens IV Product Specialist 111 

OET Specialist I Corporale QA IV 

9 Sales Manager 11 Specialist Supp~ I Controller I Safety & Health Coordinator I Packaging Specialist I 

Account Manager 11 Credit Manager I Maintenance Engineer I Product Specialist I 
Agronoom 111 functioneel Applicatie Engineer 11 Projectleider I I& TEngineer I 

Coldstore Employee 111 Business Intelligente Consultarrt 11 leidinggevende TD I HR Business Partner I 

Planner lil Business IT Consu~ant 11 Procestechnoloog I HR Specialist il 

Business Controller Aardappe linkoop I IT Administrator lil Specialist TD 11 Packing Specialist 11 

Financial Accounting V Data Analyst 11 Product Specialist 11 

Werkvoorbereideril Corporale QA ill 

leidinggevende Operatiens ill 

QFS Specialist IV 

8 Sales Manager I Account Manager I functioneel Applicatie Engineer I Specialist TD I HR Specialist I 

De mand Controller I Business lntelligence Consukant I Data Analyst I Packaging Specialist I 

Export Coordinator I Business IT Consu~ant I Werkvoorbereider I Product Specialist I 

Superv~or Potalo Quality I IT Administrator il leidinggevende Operatiens il Corporale QA 11 

Agronoom il Financial Accounting IV QFSSpecialist 111 Secretaresse 111 

Coldstore Employee 11 IT Support Engineer IV 

Customer Care Employee 11 

Planneril 

7 Agronoom I facility Coordinator I leidinggevende Operatiens I Corporale QA 1 

Coldstore Employee I IT Administrator I logistiek Planner I Secretaresse 11 

Customer Care Employee I financial Accounting ill QFS Specialist il HR Support lil 
Planner I 1T Support Engineer lil Ploegenmonteur lil 

Customer Service Employee 111 Dagdienstmonteur lil 

6 Coordinator Voorbemonstering I financial Accounting il QFS Specialist I Secretaresse I 

Customer Service Employee 11 IT Support Engineer il Inpak Operator il Praeurement Assistani I 

Ploegenmonteur 11 HR Support il 

Dagdienstmonteur 11 

Productie Operator il 

Magazijnbeheer 11 

5 Customer Service Employee I financial Accounting I Magazijnbeheer I HR Support I 

IT Support Engineer I Ploegenmonteur 1 

Dagdienstmonteur I 

Waterzuivering Operator I 

Aardappelontvangst Operator I 

Inpak Operator I 

Productie Operator I 

Vlokkenlijn Operator I 

logistiek Operator 11 

4 Medewerker Bedrijfsrestaurantil logistiek Operator I 

front Office Employee il Verlader Hulpstoffen I 

Kwal ite~ontroleur 11 

Technisch Medewerker 111 

3 Chauffeur I Productie/Inpak Medewerker I 

front Office Employee I Kwaliteitscontroleur I 

Technisch Medewerker il 

2 Medewerker Bedrijfsrestaurant ! Cleaner Industrieeli 

Schoonmaak facilitair 11 Technisch Medewerker I 

1 Schoonmaak facilitair I 

" Volgt, uitgestelde implementatie datum afgesproken 
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BIJLAGE 11-A PROCEDURE BEZWAAR EN BEROEP BIJ FUNCTIEWAARDERING 

Bezwaar- en beroepsprocedure IFA-functiewaarderingssystematiek 

In het kader van toepassing van de I FA-methode van functiewaardering kunnen medewerkers van Farm 
Frites bezwaar/beroep aantekenen tegen de inhouden/of inschaling van hun functie. De daarbij te volgen 
werkwijze en geldende voorwaarden zijn in deze bezwaar- en beroepsprocedure uitgewerkt. Deze 
procedure kent een 3-tal fasen, namelijk de Overlegfase, de Bezwaarfase en de Beroepsfase. 

Overlegfase 

De werknemer, die het niet (meer) eens is met de inhoud van de functie( omschrijving) en/of de voor 
hem/haar vastgestelde functie-indeling, dient eerst in gesprek te gaan met zijn/haar leidinggevende. Doel 
van het gesprek is het bespreken van de vragen van de medewerker en het verduidelijken van het 
standpunt van de leidinggevende. Indien gewenst kan HR ondersteunen bij het beantwoorden van de 
vragen van de medewerker. De uitkomsten van het overleg worden schriftelijk vastgelegd en gedateerd 
(ten behoeve van het bepalen van een mogelijk van toepassing zijnde peildatum) . 

Het streven is de interne overlegfase binnen een periode van één maand af te ronden . 

Bezwaarfase 

Indien de overlegfase voor de medewerker niet leidt tot een bevredigende afhandeling van zijn/haar 
standpunten, kan de medewerker formeel bezwaar maken tegen de inhoud van de functie{ omschrijving) 
en/ of de voor hem/haar vastgestelde functie-indeling . Medewerkers kunnen een bezwaar schriftelijk 
kenbaar maken bij HR. Daarbij is van belang dat zij het bezwaar zo goed mogelijk onderbouwen met 
duidelijke argumenten. 

HR zorgt voor een tijdige afhandeling van het bezwaar. Daartoe wordt een gesprek georganiseerd tussen 
de bezwaarmakende medewerker en zijn/haar direct leidinggevende als ook de naast hogere 
leidinggevende. Tijdens het gesprek wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld zijn/haar bezwaar 
nader toe te lichten en onderbouwen . 

Leidinggevenden en H RM beoordelen het bezwaar van de medewerker en bepalen hun standpunt, 
hetgeen leidt tot: 

o - wel of niet herziening van de functieomschrijving; of 
o - wel of niet herziening van de indeling van de functie van de medewerker. 

De uitkomsten worden door HRM gemotiveerd vastgelegd en als advies voorgelegd aan het 
betreffende lid van de directie (verantwoordelijk voor de afdeling waar de bezwaarmakende 
werkt). Dit directielid neemt een besluit op basis van het uitgewerkte advies. De uitkomsten en 
het besluit worden gecommuniceerd met de bezwaarmaker. 

Indien het bezwaar van de medewerker wordt toegekend en leidt tot herziening van de indeling 
van zijn/haar functie, worden mogelijke salarisconsequenties geëffectueerd vanaf het moment 
van indienen van het bezwaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is (peildatum op basis van 
overlegfase). 

Het streven is de afhandeling van het bezwaar (interne procedure) binnen een periode van één maand af 
te ronden . 
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Beroepsfase 

Indien de medewerker niet akkoord gaat met de uitkomst van de bezwaarprocedure kan hij/zij formeel 
beroep aantekenen. 

Let wel: beroep is alleen mogelijk tegen de indeling van de functie en niet tegen de inhoud van de functie. 
Voor de afhandeling van een beroep moet overeenstemming zijn over de inhoud van de functie. 

Een formeel beroep tegen de indeling van een functie wordt behandeld door externe 
functiewaarderingsdeskundigen met kennis van de !FA-methode van functiewaardering. 

De medewerker, die formeel in beroep wil gaan tegen de indeling van de functie, maakt dit kenbaar bij 
HRM. HRM informeert de externe functiewaarderingsdeskundigen, zijnde: 

o - EVZ organisatie-advies als teepasser van de I FA-methode van functiewaardering; 
• - de functiewaarderingsdeskundige van de vakbond waarbij de medewerker die beroep 

aantekent is aangesloten. 

Indien de medewerker niet is aangesloten bij een vakbond, wordt alleen EVZ betrokken bij de afhandeling 
van het bezwaar. 

De externe functiewaarderingsdeskundigen nemen het beroep in behandeling en ontvangen daartoe de 
benodigde stukken. In overleg met betrokkenen wordt via HRM een afspraak ingepland met de 
medewerker die beroep heeft aangetekend, alsmede de leidinggevende. Doel van het overleg is het 
bieden van gelegenheid aan de medewerker en leidinggevende om een toelichting te geven op de zaak, 
maar ook om de functiewaarderingsdeskundigen de gelegenheid te bieden voldoende informatie te 
verzamelen om te komen tot een onderbouwde uitspraak over het niveau/de indeling van de functie. 

De functiewaarderingsdeskundigen vormen onafhankelijk van elkaar een oordeel over het niveau/de 
indeling van de functie. Zij stemmen hun bevindingen met elkaar af met als doel te komen tot een 
gemeenschappelijk oordeel. Het oordeel van de functiewaarderingsdeskundigen is bindend en wordt 
gerapporteerd aan HRM, en indien sprake is van een lid van de vakbond aan de betreffende medewerker 
door de functiewaarderingsdeskundige van de betreffende bond . HRM is verantwoordelijk voor verdere 
communicatie richting betrokkenen intern en effectuering van de consequenties van de uitspraak. 

Het streven is de afhandeling van het externe beroep binnen een periode van één maand af te ronden. 
Indien het beroep van de medewerker wordt toegekend en leidt tot herziening van de indeling van 
zijn/haar functie, worden mogelijke salarisconsequenties geëffectueerd vanaf het moment van indienen 
van het bezwaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is (peildatum op basis van overlegfase) . 
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BIJLAGE 11-B INVOERINGSPROTOCOL IFA·FUNCTIEWAARDERINGSSYSTEMATIEK 

Inleiding 

Binnen Farm Frites wordt gewerkt met de functiewaarderingen systematiek van I FA, systeemhouder EVZ. In dit 
document leggen we de afspraken rondom de invoering van IFA vast, alsmede afspraken voor toekomstige 
functieverplaatsingen . 

Implementatie 

Inschaling en salaris: 

Indien de functie van een medewerker bij invoering van de functiematrix per 1 juli 2020 in een hogere 
functieschaal is ingedeeld dan vóór 1 juli 2020, dan leidt deze indeling tot een nieuwe schaalindeling. In dit 
geval wordt in de nieuwe (hogere) schaal gezocht naar de eerst volgende periodiek volgend op het huidige 
schaalsalaris. De werknemer wordt dan dus geal/oceerd op zijn nieuwe schaal. 

Indien de functie van een medewerker bij invoering van de functiematrix per 1 juli 2020 in een lagere schaal is 
ingedeeld dan vóór 1 juli 2020, dan heeft deze in deling in een lagere schaal geen nadelige gevolgen voor zijn 
maandsalaris. De medewerker blijft ingeschaald op persoonlijk titel in zijn huidige schaal en behoudt daarmee 
salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en zijn eventuele doorgroeiperspectief binnen zijn schaalsalaris zoals 
die gold vóór 1 juli 2020. Administratief blijft de medewerker ingedeeld in zijn huidige schaal met een 
aantekening dat dit een persoonlijk indeling is en behoudt de medewerker de voor hem geldende huidige 
salarisschaal. De medewerker blijft dus gealloceerd op zijn huidige schaal, terwijl de functie wel wordt 
ge(her)alloceerd op de nieuwe schaal voor alle toekomstige functiehoud ers. 

Secundaire voorwaarden 

Indien een medewerker bij invoering per 1 juli 2020 in een hogere functieschaal is ingedeeld zullen zijn 
secundaire arbeidsvoorwaarden evenredig meegroeien behorend bij deze nieuwe schaal. 

Indien een medewerker bij invoering per 1 juli 2020 in een lagere functieschaal is ingedeeld en op persoonlijke 
titel gealloceerd wordt, zal het secundaire pakket van kracht blijven wat bij het huidige niveau hoort. Dit kan 
onder andere betekenen dat het recht op bepaalde vergoedingen niet opnieuw tot stand komt (denk 
bijvoorbeeld aan overuren bij een functieverschuiving van 8 naar 7, de medewerker bl ijft immers gealloceerd 
op niveau 8) . 

Toekomstigefunctieverschuiving/groei 

Interne sollicitatie 

Wanneer een medewerker op eigen verzoek een nieuwe functie gaat bekleden binnen het bedrijf dan vervalt 
de allocatie op persoonlijke titel op de oude functie . De medewerker zal dan worden ingeschaald op het niveau 
waarop de nieuwe functie is ingeschaald . Voor overige regels rondom interne sollicitatie verwijzen we naar 
artikel 23 cao. 

Promotie 

Het is mogelijk dat een medewerker op een later tijdstip in aanmerk ing komt voor een promotie binnen zijn 
functiereeks naar een hogere schaal. Het vertrekpunt is te allen tijden de persoonlijk allocatie schaal. Dus 
wanneer iemand promoveert van schaal 7 naar schaal 8, maar de medewerker was op persoon lij ke titel reeds 
ingedeeld in schaal 8 zal hier geen promotionele verhoging worden toegekend . 
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Salaristabellen met salarisschalen 
Salarisschalen periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 

Op basis van 36 uur per week: 
Periodiek AL AL AL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 I 
Aanloopschaal -3 -2 -1 

70% 80% 90% 100% 

1 1.412 1.613 1.815 2.016 2.041 2.069 2.097 2.122 

2 1.460 1.668 1.877 2.085 2.116 2.155 2.188 2.225 2.259 

3 1.513 1.729 1.945 2.161 2.201 2.243 2.285 2.326 2.367 2.411 

4 1.572 1.796 2.021 2.245 2.295 2.339 2.391 2.440 2.486 2.534 2.579 

5 1.645 1.880 2.115 2.349 2.407 2.461 2.515 2.568 2.625 2.677 2.734 2.786 

6 1.728 1.974 2.221 2.468 2.536 2.602 2.670 2.738 2.804 2.870 2.937 3.003 3.066 

7 1.843 2.106 2.369 2.632 2.718 2.801 2.883 2.970 3.053 3.137 3.219 3.304 3.388 3.475 

8 2.173 2.483 2.793 3.104 3.211 3.321 3.432 3.540 3.650 3.759 3.871 3.979 4.088 4.196 4.300 

9 2.364 2.701 3.039 3.376 3.514 3.650 3.791 3.927 4.062 4.198 4.337 4.475 4.613 4.748 4.886 5.0261 

10 2.581 2.950 3.319 3.688 3.855 4.026 4.191 4.360 4.526 4.696 4.862 5.031 5.203 5.368 5.534 5.7021 58771 
Berekening uurloon: maandloon o.b.v. 36 uur per week • 12 I 52 weken I 36 uur 

Op basis van 40 uur per week: 
Periodiek AL AL AL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 I 
Aanloopschaal -3 -2 -1 

70% 80% 90% 100% 

1 1.479 1.691 1.902 2.113 2.144 2.174 2.203 2.232 

2 1.533 1.752 1.971 2.190 2.229 2.268 2.304 2.338 2.379 

3 1.590 1.817 2.044 2.271 2.312 2.360 2.401 2.447 2.492 2.533 

4 1.653 1.889 2.125 2.361 2.409 2.457 2.509 2.555 2.605 2.655 2.708 

5 1.727 1.974 2.220 2.467 2.525 2.583 2.642 2.697 2.755 2.811 2.870 2.926 

6 1.816 2.075 2.335 2.594 2.665 2.734 2.804 2.872 2.943 3.011 3.082 3.151 3.220 

7 1.935 2.212 2.488 2.765 2.857 2.944 3.030 3.119 3.206 3.294 3.383 3.469 3.560 3.650 

8 2.283 2.609 2.935 3.261 3.375 3.490 3.605 3.719 3.832 3.947 4.062 4.176 4.291 4.407 4.516 

9 2.481 2.836 3.190 3.545 3.689 3.832 3.976 4.120 4.266 4.409 4.553 4.697 4.840 4.986 5.130 5.2771 

10 2.711 3.098 3.485 3.873 4.051 4.229 4.404 4.580 4.759 4.937 5.112 5.290 5.469 5.646 5.824 5.9971 6.1721 
Berekenmg uurloon: maandloon o.b.v. 40 uur per week • 12/52 weken /40 uur 

Disclaimer: Indien de bedragen in de aanloopschaallager zijn dat het wettelijk minimloon (WML) dan is het WML van toepassing. Check hiervoor 



BIJLAGE IV PROCEDUREAANLOOPSCHAAL 

Met de aanloopschaal is de beloning opgenomen voor de stappen die doorlopen worden indien nog niet wordt 

voldaan aan de startkwalificatie voor de functie waarvoor de medewerker is aangenomen . Met het doorlopen 

van deze stappen kan in een relatief korte tijd een medewerker doorgroeien naar het niveau waarbij wordt 

voldaan aan de startkwalificatie van de functie waarvoor deze medewerker is aangenomen. 

De aanloopschaal kent 3 stappen. Deze stappen kunnen worden doorlopen naarmate de ontwikkeling van de 

medewerker voor de functie vereiste kennis en ervaring en de vereiste zelfstandigheid toenemen. Het 

doorlopen van deze stappen is opgenomen in een met deze medewerker overeengekomen opleiding- c.q. 

ontwikkeltraject. De medewerker en zijn of haar leidinggevenden gaan in dit traject een wederzijdse 

inspanningsverplichting aan om het aanlooptraject met goed gevolg te doorlopen. 

De systematiek van de aanloopschalen bestaat uit 3 stappen van ontwikkeling, beginnende bij -3 tot en met -1. 

Deze stappen worden doorlopen om uiteindelijk, op basis van de voor de functie vereiste kennis en 

vaardigheden, op het aanvangsniveau (het 0-niveau) van de functieschaal te komen. Als dit niveau wordt 

bereikt dan wordt aan de starkwalificaties van de functie voldaan. 

Als blijkt dat een medewerker voldoet aan de startkwalificatie van de functie waarvoor hij is aangenomen dan 

wordt deze medewerker direct op het aanvangsniveau van de functie geplaatst. Afhankelijk van de kennis en 

ervaring van de nieuw te werven medewerker kan, dit ter beoordeling van werkgever, ook op niveau -2 of -1 

worden ingestroomd. In uitzonderlijke situatie kan tijdens dit ontwikkeltraject, ook, wanneer dit blijkt uit een 

tussentijdse beoordeling, een niveau worden overgeslagen . Dit is ter beoordeling van werkgever 

Elke ontwikkelstap in de aanloopschaal duurt maximaal 6 maanden. Afhankel ijk van de snelheid waarin de 

medewerker zich ontwikkelt duurt het totale aanlooptraject 9 tot (inclusief verlenging) maximaall8 maanden . 

Tijdens het opleiding- c.q. ontwikkeltraject vindt beoordeling en toetsing plaats om vast te kunnen stellen of 

aan de relevante eisen voor de volgende stap wordt voldaan (zie hiervoor onderstaande tabel) . Er wordt 

uitgegaan van een 3, 6 en 9-maandelijkse evaluatie bij het doorlopen stappen . Als de medewerker die op het 

niveau van -3 instroomt alle evaluatiemomenten met goed gevolg doorloopt dan zal deze medewerker na 9 

maanden op het aanvangsniveau worden geplaatst. De direct leidinggevende en de Learning and Development 

coördinator beoordelen mede op basis van toetsen de voortgang en de ontwikkeling van de medewerker in de 

aanloopschaal. 

Bij aanvang van het dienstverband vindt er een nulmeting plaats waarbij het aanvangsniveau van de 

medewerker wordt vastgesteld. De eerste toets vindt na 3 maanden plaats. Als sprake is van groei en 

ontwikkeling wordt de medewerker geplaatst in de volgende stap. De startkwalificaties voor de functie 

waarvoor de medewerker is aangenomen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling of wordt voldaan aan 

de aspecten kennis, ervaring en zelfstandig werken. Als evenwel blijkt dat nog niet vo ldaan wordt aan de 

vereiste kwalificaties dan wordt de ontwikkelperiode voor deze stap met 3 maanden verlengd . Als vervolgens 

wordt voldaan aan de vereiste kwalificaties dan wordt deze medewerker alsnog in de volgende stap geplaatst. 

Het gezamenlijke doel van medewerker en werkgever is uiteindelijk om de medewerker die geplaatst is in de 

aan loopschaal te laten door ontwikkelen zodat hij voldoet aan de startkwalificatie voor de functie waarvoor hij 

is aangenomen . Als hier sprake van is dan wordt deze medewerker ingedeeld in en beloond volgens het 

aanvangsniveau (het 0-niveau) van het voor de functie geldende schaalsalaris. 

Als wordt vastgesteld dat de ontwikkeling van de medewerker op ba sis van de beoordeling/toets, ook nadat 
sprake is geweest van verlenging van de periode in een van de stappen, als onvoldoende wordt gekwalificeerd, 
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dan wordt het opleidingstraject en als gevolg daarvan de arbeidsovereenkomst met deze medewerker 
beëindigd. 

Criterium Aanloopschaal Functieschaal 

-3 -2 -1 0 
Nulmeting 

1•te zde Eind Aanvangsnlveau 
Tussentijdse Tussentijdse Beoordeling Voldoet aan de 
Beoordeling Beoordeling startkwalificaties 

Toets moment Na 3 maanden Na 6 maanden Na 9 maanden 
t.o.v. de nulmeting 
Bij onvoldoende + 3 maanden + 3 maanden + 3 maanden 
voortgang 

Kennis Geen of onvoldoende Bezit onvoldoende/ Bezit beperkte Voldoet aan de eisen 
Basiskennis minimale basiskennis basiskennis voor de functie 

Ervaring Geen of onvoldoende Heeft onvoldoende/ Heeft beperkte Heeft voldoende 
(Relevante) minimale ervaring ervaring opgedaan relevante 
Ervaring ervaringsniveau 

Zelfstandig kunnen Werkt alleen onder Kan onder frequent Werkt voldoende Is in staat om geheel 
werken direct toezicht redelijk zelfstandig zelfstandig werk te 

Toezicht zelfstandig werken verrichten 
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BIJLAGE V WERKAFSPRAKEN 

Cao-partijen hebben de volgende werkafspraken, die ook zijn opgenomen in het eindbod, gemaakt: 

1. Werkgroep Duurzame inzetbaarheid. Het eindrapport van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid 
uitgebracht in september 2019 heeft gelet op de CO VI D-ontwikkelingen onvoldoende aandacht 
gekregen. De werkgroep gaat in het eerste kwartaal van 2021 een update verzorgen van de 
uitgebrachte aanbevelingen. De intentie is om in 2021 opvolging te geven aan de gedane 
aanbevelingen en hierover met de vakorganisaties afspraken te maken. 

2. Generatiepact en pensioenakkoord . Daarbij wordt op basis van landelijke afspraken en 
leeftijdsbeleid een studie afspraak gemaakt in de zoektocht naar mogelijkheden en 
oplossingsrichtingen die te maken hebben met 'Generatiepact' afspraken en inzetbaarheid voor alle 
medewerkers, jong en oud . In deze studie worden ook de afspraken uit het pensioenakkoord en 
landelijke ontwikkeling op dit gebied meegenomen. 

3. Afbouw ploegentoeslag. De huidige afspraak over de afbouw van een ploegentoeslag voor 
medewerkers die werkzaam zijn geweest in een ploegendienst wordt in 2021 aangepast. Cao-partijen 
zullen hierover gedurende de looptijd van deze cao nieuwe afspraken maken, waarbij wel sprake is 
van afbouw van de toeslag en gewenning aan de nieuwe situatie van het niet langer werken in een 
ploegendienst. 
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