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Plantion

COLLECTI EVE ARBEI DSOVEREEN KOMST

Voor medewerkers van Plantion Holding B.V. en haar dochters

1 januari 2023tot en met 31 december 2024

Plantion Holding B.V. en haar dochters gevestigd te Ede, hierna genoemd partij ter ene zijde
en
AW, gevestigd te Utrecht hierna genoemd als partij ter andere zi1de, zijn de navolgende
overeen komst aangegaan.
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2 Partij ter ene zijde verbindt zich gedurende de tijd, dat deze overeenkomst van kracht is,
voor de bij Plantion werkzaam zijnde werknemers, onderstaande arbeidsvoorwaarden in
acht te nemen.

Begri psomsch rijvi n gen

AÉikel 2
ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Werkgever: Plantion B.V.

HOOFDSTUK 1, algemeen

Algemene bepalingen

Artikel I
1. Partijen verbinden zich deze CAO na te komen

Plantion #

2 Werknemer/medewerker: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeids-
overeenkomst door hem zelf uitgevoerde werkzaamheden verricht in opdracht van
Plantion tegen betaling van loon. Daar waar hij staat wordt ook zij bedoeld.

Volledig dienstverband: een volledig dienstverband bedraagt 38 uur perweek.

Echtgenoot: daar waar in deze CAO sprake is van echtgenoot of huwelijk wordt
eveneens de geregistreerde partner, resp. het geregistreerde partnerschap bedoeld,
evenals de persoon met wie de werknemer duurzaam samenwoont, niet zijnde een
bloedverwant in opgaande of neergaande lijn, en een gemeenschappelijke huishouding
voert, hetgeen blijkt uit het op vezoek van werkgever overleggen van een notarieel
vastgelegde samenÍevingsovereenkomst, resp. samenlevingsovereenkomst.

Salaris: het bruto maandsalaris plus eventuele vaste persoonlijke toeslag.

Jaarsalaris: 12 x het salaris plus vakantietoeslag

Uurloon: 12 x het salaris gedeeld door 52 weken gedeeld door het aantal overeen-
gekomen wekelijkse arbeidsuren.

Taakstellende functie: Een taakstellende functie is een functie met een aanzienlijke
mate van zelfstandigheid en handelingsvrijheid (zoals een leidinggevende functie of de
functie van aanbodmanager). Een medewerker met een taakstellende functie is zelf
verantwoordelijk voor de indeling van zijn tijd. De doelmatigheid wordt bepaald op
basis van output.
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HOOFDSTUK 2, de arbeidsovereenkomst

Dienstverband

AÉikel 3
1. Het dienstverband kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd.

Zoals geregeld in art. 7:668a BW kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd aaneensluitend worden afgesloten. Een daarop aansluitende
arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De gezamenlijke duur van
aaneensluitende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bedraagt maximaal 36
maanden. Arbeidsovereenkomsten zijn aaneensluitend als de tussenliggende periode
zes maanden of minder bedraagt. Deze ketenbepaling geldt niet voor medewerkers
die werken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg.

Conform artikel 7:652 BW kan een proeftijd voor maximaal 2 maanden worden
overeengekomen als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer duurt. Btj een
arbeidsovereenkomst die minder dan 2 jaar duurt wordt een proeft'tjd overeen-
gekomen van maximaal 1 maand. Bij contracten korter dan een half jaar wordt geen
proeftijd overeengekomen. Bij het einde van een tijdelijk contract geldt een
aanzegtermijn van een maand.

Aanstelling van medewerkers kan slecht plaatsvinden op basis van een van de
volgende overeenkomsten:
a. Overeenkomst voor de volledige normale arbeidstijd (fulltime).
b. Overeenkomst voor een gedeelte van de volledige normale arbeidstijd (parttime).

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk door werkgever vastgelegd, waarna
werkgever zorgdraagt voor wederzijdse ondertekening daarvan, met afgifte van een
door beide partijen ondertekend exemplaar aan medewerker.
Een wijziging op de arbeidsovereenkomst wordt eveneens schriftelijk aangegaan, door
zowel werkgever als werknemer ondertekend en als bijlage b'lj de arbeidsovereenkomst
aangemerkt.

ln geval van uitzendkrachten dient de hele uitzendperiode voor de toepassing van de
ketenperiode te worden aangemerkt als één contract voor bepaalde tijd.

Functie-indeling

AÉikel4
De werknemer wordt ingedeeld in een functiegroep zoals beschreven met behulp van het
ORBA-systeem, waarbij de ORBA-methode integraal wordt toegepast.

Beëindiging dienstverband

AÉikel 5
1. De arbeidsovereenkomst eindigt door:

o opzegging door werknemer;
r opzegging door werkgever, na vooraf verkregen toestemming daartoe van de

directeur van het U\ffV Werkbedrijf;
. het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd van medewerker;
r het verstrijken van de termijn of door beëindiging van de werkzaamheden,

waarvoor de overeenkomst is aangegaan;
. beëindiging wegens een dringende reden als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;

CAO Plantion -6- Plantion
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. het overlijden van de medewerker;
o beëindiging tijdens de proeftijd;
. ontbinding door de bevoegde rechter;
. beëindiging met wederzijds goedvinden;

2. Opzegging en opzeggingstermijn voor zowel werknemer als werkgever geschieden
volgens artikel 7:672lid 1 BW en moet in beginsel gebeuren tegen het einde van de
maand. De werknemer moet een opzegtermijn van één maand in acht nemen. De
opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand volgend op die waarin is opgezegd.
De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een
dienstbetrekking die op de dag van opzegging:
a. korter dan vijf jaar heeft geduurd; één maand.
b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd; twee maanden.
c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd; drie maanden.
d. V'rjftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

HOOFDSTUK 3, verplichtingen

Wederzijdse verpli chti n gen

AÉikel 6
1. Werkgever zowel als werknemer zijn in het algemeen verplicht om al datgene te doen

en na te laten wat in gelijke omstandigheden een goed werkgever respectievelijk een
goed werknemer behoort te doen en na te laten.

De werknemer is verplicht indien - in bijzondere gevallen - zijn werkgever daartoe
opdracht geeft, hem vergelijkbare, andere dan zijn gewone dagelijkse werkzaam-
heden te verrichten voor zover deze werl<zaamheden verband houden met het bedrijf
van de werkgever en de werknemer geacht kan worden daartoe in staat te zijn.

De tijdelijk opgedragen werkzaamheden zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel,
kunnen geen aanleiding zijn tot verlaging van het salaris van de medewerker, terwijl
de werkgever een toeslag zal geven aan de medewerker die langer dan 3 maanden
werkzaamheden moet verrichten welke een hogere beloning vergen dan deze
ontvangt. Wanneer langer dan 3 maanden werkzaamheden worden verricht welke
een hogere beloning vergen en dit middels een contract is vastgelegd ontvangt de
medewerker een toeslag over de afgesproken uren ter hoogte van het verschil tussen
het basis uurloon en het eerstvolgende uurloon uit de volgende schaal.

Het is de medewerker in fulltime dienst verboden loondienst voor derden te verrichten
zonder schriftelijke toestemming van de werkgever. De medewerker in parttime dienst
wordt, bij het aanvaarden van loondienst bij derden, verzocht de werkgever hiervan
vooraf in kennis te stellen.

Werkgever en werknemer zijn verplicht zich te houden aan het bedrijfsreglement en
personeelsreglement van Plantion.
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HOOFDSTUK 4, arbeidstijden

Normale arbeidstijd

AÉikel 7
1. De normale arbeidstijd bij een volledige dagtaak bedraagt 38 uur per week. De

gemiddelde arbeidstijd per dag is derhalve 7,6 uur per dag. Genoemde uren worden
als regel verdeeld over de dagen maandag Um vrijdag en eventueel zaterdag tot
18.00 uur. Verdeling van de uren van parttimers worden bij de aanstelling bepaald.

Werknemers met een taakstellende functie dienen hun werkzaamheden in 40 uur
per week uit te voeren. De gemiddelde arbeidstijd is derhalve 8 uur per dag. Zij zijn
zelf verantwoordelijk voor de planning van de werkzaamheden. Betreffende
medewerkers ontvangen een salaris behorende bij een werkweek van 38 uur. Het
verschil wordt gecompenseerd in 13 atv-dagen per jaar. Elke 4 weken dient 1 atv-dag
opgenomen te worden. Uiterlijk 31 december van elk jaar dient een planning te
worden gemaakt voor het nieuwe jaar. Niet geplande dagen worden niet toegekend
en niet opgenomen dagen vervallen aan het einde van de periode van 4 weken.

Van de in lid 1 genoemde arbeidsuren worden dienstroosters vastgesteld waarbij kan
worden afgeweken van de in lid 1 genoemde arbeidstijd. Bij het vaststellen van het
dienstrooster wordt in acht genomen dat:
a. de arbeidstijd per werkdag maximaal 10 uur bedraagt, per week maximaal 45 uur

bedraagt, per 13 weken maximaal 520 uur bedraagt;
b. de maximum arbeidstijd per dienst die is aangevangen voor 06.00 uur onder

normale omstandigheden I uur bedraagt;
c. het maximum aantal diensten dat wordt aangevangen voor 06.00 uur 60 per 13

weken bedraagt en 200 per jaar;
d. in een periode van2 weken maximaal 38 uurarbeid verrichtwordttussen 0.00 en

6.00 uur;
e. er maximaal 1 keer per 4 weken diensten op zaterdag en/of zondag zullen worden

ingeroosterd. Als het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt kunnen meer weekend-
diensten worden ingeroosterd;

f. de dagelijkse rusttijd minimaal 11 uur per 24 uur bedraagt, welke 1x per periode
vanT x24 uur is in te korten tot 8 uur;

g. de wekelijkse rusttijd minimaal 36 uur per periode van 7 x 24 bedraagt;
h. de dagelijkse pauze bij een dienst van meer dan 5,5 uur minimaal een half uur

bedraagt (mag gesplitst worden in 2 x een kwartier) en bij een dienst van meer
dan 10 uur, drie kwartier, waarvan een half uur aaneengesloten.

i. Werknemers hebben per dag, na een werktijd van 2,5 uur, recht op 1 keer 10
minuten doorbetaalde koffiepauze. De werkgever bepaalt het tijdstip van de
koffiepauze in overleg met de medewerker.

Overwerk

Artikel I
1. Werknemers, ouder dan 58 jaar, kunnen niet worden verplicht om over te werken.

Overwerk is arbeid, in opdracht van de werkgever verricht, in uren buiten het voor de
medewerker geldende rooster, voor zover deze uren liggen boven een dagelijkse
arbeidstijd van 8,5 uur of boven de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zoals
vastgesteld in artikel 7.

Plantion #
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4.

Plantion

Overuren worden geregistreerd als spaaruren en opgenomen in tijd voor tijd, tenzij in
de individuele arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen. Spaaruren worden
uiterfijk opgenomen in het kwartaal volgend op dat waarin ze zijn ontstaan. Als dat
vanwege bedrijfsomstandigheden niet mogelijk is vóór het einde van het lopende
kalenderjaar. Op verzoek van werknemer kan, bij een tijd voor tijd saldo van minimaal
65 uur, het meerdere worden uitbetaald.

ln de individuele arbeidsovereenkomst van medewerkers binnen de logistieke
afdelingen kan een bloktijd van 2,5 uur worden overeengekomen. Bloktijden zijn de
maximale afwijking van de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur
per week. Uren waarin arbeid in opdracht van de werkgever is verricht boven
bloktijden zullen worden uitbetaald.

Vast werkrooster

AÉikel 9
Plantion werkt met een 2417 vast werkrooster dat voor bepaalde functies geldt. Binnen dit
rooster is de bezetting optimaal afgestemd op het werkaanbod, rekening houdend met de
arbeidstijdenwet.

Aanpassing arbeidsduur

AÉikel 10
ln de wet flexibel werken is geregeld dat werknemers die minimaal een half jaar bij
werkgever in dienst zijn een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsduur
kunnen doen. Bij de beoordeling van dit verzoek wordt uitgegaan van de wettelijke kaders.

#
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HOOFDSTUK 5, beloning

Salarisindeling

AÉikel 1í
1. De beloning van de werknemer geschiedt overeenkomstig een voor zrynlhaar functie

vastgesteld salaris. De functieomschrijving wordt beschreven met behulp van het
ORBA-systeem. Partijen bevelen aan dat de directie de actualiteit van het
fu nctiegebouw regelmati g afstemt met de ondemem ingsraad.

2. Bij indiensttreding ontvangt de werknemer een salaris behorende bij de eerste trede van
de salarisgroep, waarin de functie waarvoor hrj is aangesteld is ingedeeld. Als het
arbeidsverleden hiertoe aanleiding geeft kan de werkgever bij indiensttreding een hoger
aanvangssalaris toekennen.

3. Voor de werknemers met een parttime dienstverband wordt het salaris vastgesteld
naar evenredigheid van het aantal overeengekomen arbeidsuren.

4. Op 1 januari van elk jaar dat de medewerker in dienst is (tenzij hij nog geen half jaar in
de functie werkzaam is) vindt, na een positieve beoordeling door de leidinggevende,
verhoging met 1 periodiek plaats tot het einde van de salarisschaal is bereikt.

5. Bij promotie van een medewerker naar een functie waarvoor een hogere salarisschaal
wordt gehanteerd, wordt een salarisbedrag uit de eerstvolgende salarisschaal dan de
oude functie toegekend dat direct boven het salaris in de oude functie ligt.

6. Bij verlaging in functie wordt het volgende gehanteerd:

a. lndien de werknemer niet over de vereiste vaardigheden beschikt, zal in overleg met
de werknemer plaatsing in een lagere functie kunnen plaatsvinden.
De werknemer behoudt zijn salaris met dien verstiande, dat initiële verhogingen niet
van toepassing zijn tot het moment dat het salaris overeenkomt met het voor de be-
treffende functiegroep vastgestelde salaris en het aantal voor de werknemer
geldende periodieken.

b.lndien de werknemer op eigen verzoek geplaatst wordt in een functie waaraan een
lagere salarisschaal is verbonden, wordt hij in die lagere salarisschaal ingeschaald,
rekening houdend met het aantal voor de weknemer geldende periodieken.

7. Jeugdschalen gelden niet voor medewerkers met een diensfuerband voor onbepaalde
tttd.

GAO-verhogingen

AÉikel í2
Gedurende de looptijd van de CAO zullen de salarissen overeenkomstig de salarisschaal
(zie bijlage), gebaseerd op ORBA, worden betaald.
Per 1-1-2023 4,5% structurele verhoging.
Per 1-1-2024 4,5% structurele verhoging.

#
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Toeslag vakantie

Artikel 13
1. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het salaris.

De vakantietoeslag wordt berekend over de periode van juni van het voorgaande jaar
tot en met mei van het lopende kalenderjaar en wordt in de maand mei uitgekeerd.

Wanneer een werknemer slechts een deel van de periode, waarover de
vakantietoeslag wordt berekend, in dienst is geweest, danwel parttime heeft gewerkt,
wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid berekend.

lndien de dienstbetrekking wordt beëindigd, wordt de tijdsevenredige vakantietoeslag
bij uitdiensttreding uitbetaald.

Vergoed i ng overwerk/toeslag

AÉikel í4
Tenzij individueel anders afgesproken worden rooster- en overwerktoeslagen uitbetaald.
lndien over gewerkte uren zowel een roostertoeslag- als een overwerkvergoeding van
toepassing is, vindt geen cumulatie van deze toeslagen plaats en is slechts een van deze
toeslagen van toepassing en wel de hoogste.

Betaling van overwerk gebeurt als volgt:
a. Op maandag Um vrijdag voor ten hoogste twee uren onmiddellijk voorafgaande

aan en volgend op de voor de medewerker vastgestelde werktijden, na 8,5 uur
werken: uurloon + 30%; tussen 0:00 en 05:00 uur uurloon + 35%.

b. Voor de overige uren op maandag t/m vrijdag en voor elk uur op zaterdag tot
13:00 uur: uurloon+ 40o/o.

c. Voor arbeid op zaterdag na 13:00 uur, en voor arbeid op zondagen uurloon +

60% en op feestdagen, zoals genoemd in artikel 22: uurloon + 100%.

Betaling van roostertoeslag gebeurt als volgt:

w

2

3

4

- ll -

Ma Di Wo Do Vr FeZa Zo

35 o/o

30% 4O olo

0 o/o 100%

00.00 uur

05.00 uur

06.00 uur

í3.00 uur

í8.00 uur

24.00 uur

30 0/ 60%

60%

CAO Plantion
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Van maandag Vm vrijdag tussen 05:00 en 06:00 uur en tussen 18:00 uur en 24:00
uur:30%
Van maandag Um vrijdag tussen 0:00 uur en 05:00 uur: 35%
Zaterdag tot 13:00 uur:40o/o
Zaterdag van 13:00 uur tot 24:00 uur: 60%
Zondag van 0:00 uur tot 24:00 uur: 60%
Feestdagen: uurloon + 100%

Betaling van overwerk en roostertoeslagen gelden niet voor medewerkers met een
taakstellende functie.

Vergoedi ng vast werkrooster

AÉikel í5
Aan medewerkers die in een 2417 vast werkrooster werken wordt op het bruto salaris een
vaste toeslag betaald van 14o/o. Over deze toeslag wordt vakantiegeld betaald en worden
pensioenrechten opgebouwd. Bij arbeidsongeschiktheid wordt de vaste toeslag doorbetaald.
Bij werken in het vaste werkrooster gelden geen roostertoeslagen zoals bedoeld in de matrix.
Op verzoek van de medewerker kan één keer per jaar op 1 januari gekozen worden voor
vergoeding van de toeslag conform de matrix uit artikel 15 in plaats van de vaste toeslag. De
wijziging geldt dan voor een heeljaar.
lndien het vaste werkrooster significant wijzigt, zal opnieuw met partij ter andere zijde
worden overlegd over de hoogte van de vaste toeslag.

Doorbetaling salaris op feestdagen

Artikel í6
Tenzij feestdagen, zoals genoemd in artikel 22, op een zondag vallen, wordt het salaris
doorbetaald.

Uitkering bij arbeidsongeschaktheid

AÉikel í7
1. Wanneer een werknemer wegens ziekte niet kan werken gelden de regelingen uit het

BurgerlijkWetboek, met name artikel 7:629 BW en artikelT:629a8W.
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende het eerste jaar van de
arbeidsongeschiktheid 100Yo van ztln salaris worden doorbetaald. Gedurende het
tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer in beginsel 80%
van zijn salaris, vooropgesteld dat de werknemer zich actief betoont in zijn re-
integratieproces.

De werknemer verliest het recht op (volledige) doorbetaling als de
arbeidsongeschiktheid door zin opzet (vastgesteld door de bedrijfsarts) is
veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer opzettelijk valse
informatie heeft verstrekt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Uitkering bij overlijden

AÉikel í8
1. Bij overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkingen een uitkering

ter hoogte van 2 keer het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam. Het
recht op een overlijdensuitkering is geregeld in artikel 7:674 BW.

d.

e.
Í.
g.
h.
i.

#
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2. De uitkering als bedoeld in lid 1 wordt verminderd met een eventuele uitkering op
grond van de ZW of WlA.

Verg oed i n g woon -werkverkeer

AÉikel í9
Alle medewerkers van Plantion met een vast of tijdelijk contract, die niet de beschikking
hebben over een bedrijfsauto hebben recht op een vergoeding woon-werkverkeer.
Uitzendkrachten of werknemers die niet in dienst zijn van Plantion hebben dat recht niet.

Kader: De gehanteerde vergoeding valt binnen het maximaal netto te vergoeden bedrag
conform de belastingwet. Op het moment dat de fiscale wetgeving verandert, zal bekeken
moeten worden of deze regeling nog past binnen de fiscaal vrijgestelde bedragen.
De gehanteerde berekeni ngswijze:
De vergoeding bedraagt 15 eurocent per kilometer woon-werkverkeer en geldt voor privé
gereden kilometers in het kader van woon - werkverkeer. Voor de bepaling van het aantal
woon - werk kilometers zal gebruik gemaakt worden van de kortste route van het
internetprogramma www.anwb.nl. Berekend wordt de postcode van het huisadres tot aan de
postcode van Plantion.
Deze afstand wordt éénmalig bepaald, bij verhuizingen wordt de afstand opnieuw
vastgesteld. De vergoeding mag alleen betaald worden voor werkelijk gereden kilometers.
Dit houdt in dat bij vakantie, verlof, ziekte en andere redenen voor afwezigheid er geen netto
vergoeding voor woon - werk verkeer gegeven mag worden. Afwijkingen in kilometers per
dag worden niet vergoed. De volledige regeling is bijgevoegd in bijlage 4.

#
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HOOFDSTUK 6, verlof en buitengewoon verlof

Verlof

Artikel 20
1. Medewerkers met een volledig dienstverband hebben recht op 26 werkdagen

vakantie met behoud van salaris per kalenderjaar. Medewerkers met een parttime
dienstverband hebben dat recht naar rato van de omvang van de
arbeidsovereenkomst.

Vakantiedagen worden uitgedrukt in uren. Bij een volledige werkweek van 38 uur is
de gemiddelde arbeidstijd per dag 7,6 uur. Derhalve zijn 26 verlofdagen gelijk aan
197,6 uren verlof per jaar. Bij parttimers wordt het aantal uren naar rato berekend.

Wanneer de medewerker slechts een deel van het jaar in dienst is, wordt de
vakantieduur naar evenredigheid berekend.

De in lid 1 vastgestelde vakantieduur wordt voor medewerkers met een fulltime
dienstverband voor onbepaalde tijd verlengd:
a. met 2 dagen vanaf 15 dienstjaren
b. met 4 dagen vanaf 25 dienstjaren
Voor parttimers geldt dit recht naar rato.
Peildatum is 1 januari van het jaar waarin het aantal dienstjaren wordt bereikt.

Voor medewerkers die voor 31 december 2009 recht hadden op seniorendagen,
wordt dit recht bevroren totdat het gestelde in lid 4 recht geeft op meer verlofdagen.

De werkgever stelt in overleg met de medewerker het tijdstip van de vakantie vast.

lndien de werkgever wegens gewichtige redenen, na overleg met de medewerker, het
vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigt, dient de werkgever de schade, welke de
medewerker ten gevolge van de w'rjziging van het tijdvak lijdt, te vergoeden.

Tenzij het bedrijfsbelang dit naar oordeel van de werkgever niet toelaat, worden de
medewerkers in de gelegenheid gesteld 3 vakantieweken aaneengesloten op te
nemen. De aaneengesloten vakantie zal in elk geval tenminste twee weken
bedragen.

Regels met betrekking tot vakantie en verlof zijn met name te vinden in artikel 7:634
BW Um artikel 7: 645 BW.

Feestdagen

AÉikel 2í
1. Op feestdagen wordt geen arbeid verricht, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit

noodzakelijk maken. Feestdagen in de zin van deze CAO zijn:
. Nieuwjaarsdag
o 2. paasdag
. Hemelvaartsdag
. 2. Pinksterdag
. Koningsdag
. 1" en 2. Kerstdag
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Feestdagen, genoemd in artikel 223 hebben het karakter van een nationale feestdag
en zijn door de overheid als zodanig aangewezen. Plantion heeft de intentie deze lijn
te blijven volgen.

Buitengewoon verlof

Artikel 22
Bij bepaalde omstandigheden heeft de medewerker recht op buitengewoon verlof met
behoud van loon voor de op de betreffende dag in het arbeidsschema vastgestelde
arbeidstijd. Het toekennen van buitengewoon verlof gebeurt alleen als de medewerker had
moeten werken op het tUdstip dat de gebeurtenis plaatsvindt.

a. bij huwelijk:twee dagen;
b. bij huwelijk van eigen kinderen, stief- of pleegkinderen, broers en zusters, ouders

(schoon-, stief- en pleegouders) voor zover de huwelijksplechtigheid wordt
bijgewoond: één dag;

c. bij bevalling van de echtgenote: eenmaal het aantal werkuren per week op te
nemen binnen vier weken na de bevalling. Toekomstige wetswijzigingen worden
opgevolgd

d. bij overlijden van de echtgeno(o)t(e), eigen kinderen, stief- of pleegkinderen; de
dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie;

e. bij overlijden van ouders (schoon-, stief- en pleegouders): de dag van overlijden
en de dag van de begrafenis, tenzij de werknemer verantwoordelijk is voor de
organisatie van de begrafenis/crematie, dan wordt verlof toegekend van de dag
van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie;

f . bij overlijden van grootouders, broers en zusters, zwagers en schoonzusters: de
dag van de begrafenis/crematie;

g. bij verhuizing: per kalenderjaar één dag;
h. Voor het afleggen van vakexamens: de tijd welke hiervoor nodig is met een

maximum van één dag;
i. brj 25- of 4O-jarig dienst- of huwelijksjubileum: éen dag;
j. in geval van bezoek aan een medisch specialist (niet zijnde huisarts of tandarts),

voor zover deze verzorging niet buiten de arbeidstijd kan plaatshebben en
noodzakelijk is ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid: de werkelijk benodigde
tijd per consult;

k. voor het bijwonen van vergaderingen bedrijfsledengroep, algemene
vergaderingen, vergaderingen van bestuurlijke organen van de vakorganisaties
en bijeenkomsten van contactpersonen tot een maximum van in totaal zeven
dagen per kalendeqaar;

l. voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen voor zover daartoe door
de vakorganisatie uitgenodigd tot een maximum van vijf dagen per kalenderjaar;

m. het uit hoofde van lid k en I genoten verlof mag per kalenderjaar bij elkaar
maximaal negen dagen bedragen.

Galamiteitenverlof (art. 4 W M)
AÉikel 23
Artikel 4:1WÊZ bepaalt dat de werknemer in bepaalde situaties recht heeft op betaald verlof
van korte, naar billijkheid te berekenen, tijd wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten als
gevolg van acute zorgtaken of calamiteiten.
. Als voorbeeld van een acute zorgtaak geldt het ophalen van een ziek kind van het
kinderdagverblijf of school ;

. Als voorbeeld van een calamiteit geldt een gesprongen waterleiding thuis.

CAO Plantion -15- Plantion
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Bij deze vorm van verlof gaat het uitdrukkelijk om verlof van korte duur, namelijk de tijd die
nodig is om aan een verplichting te voldoen of een regeling te treffen om de calamiteit het
hoofd te bieden. Het gaat dus om gebeurtenissen die niet planbaar zijn, die zich plotseling
voordoen en waarbij persoonlijke aanwezigheid vereist is. ln veel gevallenzal dit slechts om
enkele uren gaan. Het loon over deze uren wordt doorbetaald gedurende maximaal 1

werkdag.
De werknemer dient het opnemen van dit verlof vooraf aan de leidinggevende te melden
onder opgave van reden. lndien dit niet mogelijk is, meldt hij dit zo spoedig mogelijk achteraf.
De werknemer zal achteraf aan de leidinggevende aannemelijk maken dat hij recht had op
calamiteitenverlof. lndien dit niet gebeurt, is er geen recht op uitbetaling van de vezuimde
uren en worden deze van het verlofsaldo afgeboekt.

Kortdurend zorgverlof (art. 5 WAZ)

AÉikel 24
1. Bij ziekte van de echtgeno(o)t(e), kind (stief- of pleegkind) of eigen ouder(s) waarbij

de directe zorg van de medewerker is vereist, wordt in eerste instantie
calamiteitenverlof voor de duur van maximaal 1 dag toegekend om oppas of
verzorging te regelen (zie arl.23).

Als de medewerker er niet in slaagt vervangende verzorging te regelen kan gebruik
gemaakt worden van kortdurend zorgverlof, welke alleen kan worden opgenomen
nadat de werkgever daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

De werkgever baseert het oordeel op basis van de noodzaak tot verzorging en
zwaarwegend bedrijfsbelang. ls, naar oordeel van de werkgever, de noodzaak tot
vezorging niet aanwezig of weegt het bedrijfsbelang zwaarder dan kan toestemming
geweigerd worden.

Gerekend over een periode van 12 maanden kan maximaal twee keer het aantal
werkdagen in een week, zoals overeengekomen in de individuele arbeids-
overeenkomst, worden opgenomen. Het opnemen van parttime zorgverlof is mogelijk.

Gedurende het kortdurend zorgverlof betaalt de werkgever de eerste twee dagen
100Yo van het loon door. De volgende acht dagen betaalt de werkgever 70o/o van het
loon. De werknemer mag deze acht dagen het loon aanvullen tot 100% tegen
inlevering van de benodigde verlof- en/of spaaruren.

Langdurig zorgverlof (art. 5 WAZ)

AÉikel 25
1. Langdurig zorgverlof is verlof dat opgenomen kan worden als de medewerker voor

langere tijd moet zorgen voor een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder.

Per jaar kan maximaal 12 weken lang de helft van het aantal contracturen worden
opgenomen als zorgverlof. Over de niet gewerkte uren wordt geen salaris betaald.

Aan het opnemen van het verlof worden de volgende voorwaarden gesteld:
de medewerker meldt het opnemen van dit verlof vooraf aan zijn leidinggevende. Als
voldaan is aan de criteria stuurt afdeling P&O een bevestiging van de periode waarin
het verlof is toegekend.
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Zwangerschaps- en bevallingsverlof (art. 3 WÁZ)

Artikel 26
Bij zwangerschap en bevalling heeft de vrouwelijke medewerker recht op zestien weken
zwangerschaps-, c.q. bevallingsverlof. Dit verlof mag flexibel worden opgenomen, met dien
verstande dat vier weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, blijkende uit een erkende
zwangerschapsverklaring, met werken gestopt dient te worden. Dit is geregeld in artikel 3
van de WAZ.

Ouderschapsverlof (art. 6 WAZ)

Artikel 27
De medewerker die tenminste één jaar bij de werkgever in dienst is en kinderen onder de
acht jaar heeft kan ouderschapsverlof opnemen.
Het gaat om onbetaald verlof voor een maximale periode van een half jaar, waarbij de
wekelijkse arbeidstijd tot minimaal de helft van de overeengekomen arbeidsduur per week
kan worden teruggebracht. De werknemer bouwt over de uren van dit onbetaalde verlof geen
vakantie op. Op verzoek van de medewerker kan de pensioenopbouw worden voortgezet
tijdens het ouderschapsverlof. Voorwaarde is dat de medewerker ook blijft bijdragen in de
premie. Zowel de werkgever als de medewerker blijven het pensioendeel storten gelijk aan
de maand voorafgaand aan het ouderschapsverlof.
De medewerker blijft gedurende de periode van ouderschapsverlof in dezelfde functie (of in
een daaraan gelijkwaardige) werkzaam. Na afloop van deze periode wordt de medewerker
voor het oorspronkelijke aantal uren in dezelfde functie aangesteld danwel in een gelijke of
tenminste gelijkwaardige functie met een tenminste gelijke beloning.
De medewerker kan de werkgever verzoeken het totaal aantal uren ouderschapsverlof over
een kortere of langere periode te verdelen. De werkgever kan dit verzoek weigeren als het
bedrijfsbelang dit niet toelaat.
Binnen de ouderschapsverlofperiode kunnen ouders in het eerste levensjaar van het kind
over 9 werkweken een uitkering krijgen van U\ÁA/ ter hoogte van 70o/o van het dagloon (tot
70o/o van het maximumdagloon).

Aanvullend geboorteverlof (art. 4 W M)
Artikel 28
Na bevalling van de echtgenote kan de partner aanvullend geboorteverlof opnemen nadat hij
geboorteverlof (art. 23.c) heeft opgenomen. De medewerker heeft gedurende een tijdvak van
zes maanden, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling van de partner, recht op
aanvullend geboorteverlof zonder behoud van loon. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt
ten hoogste vijf gehele weken gebaseerd op de arbeidsduur per week. De medewerker kan
bij UWV een uitkering aanvragen van ten hoogste 70o/" van het dagloon. De uitkering wordt
over ten hoogste vijf weken verstrekt.

#
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HOOFDSTUK 7, pensioen

Artikel 29
1. Plantion heeft een pensioenovereenkomst met ingangsdatum 31 december 2022 en

een duur van 5 jaar afgesloten met Zwitserleven PPl.
2. Deze overeenkomst gaat uit van de uitvoering van een oudedagsvooziening op basis

van een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke oplopende staffel.
3. ln deze beschikbare premieregeling zijn tevens risicodekkingen geregeld van

levenslang partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. De
financiering van deze risicodekkingen komt volledig voor rekening van de werkgever.

4. lngeval van een (gedeeltelijke) W|A-toekenning is een (gedeeltelijke) staffelvolgende
premievrije voortzetting van de opbouw van het oudedagskapitaal, alsmede een
voortzetting van de risicodekkingen, meevezekerd zolang de WIA-uitkering
voortduurt.

5. Alle medewerkers van 21jaar en ouder worden in de pensioenregeling opgenomen.
6. De pensioenleeftijd is gelijk aan de AOW-gerechtigde leeftijd.
7. ln de regeling zin alle fiscaal toegestane mogelijkheden van flexibilisering

opgenomen. Op dit moment betreft dit onder meer de volgende mogelijkheden:
- Vervroeging van de pensioeningangsdatum eventueel inclusief de aankoop van een

u itkering voor AOW-overbrugging.
- De keuze voor een zogenoemde hoog/laag-uitkering, waarbij de eerste

uitkeringsjaren een hoger pensioen geldt dan daarna.
8. De beschikbare premiestaffel is vastgesteld op 85% van de 2%-staffel die in 2022 bi

Zwitserleven geldt.
9. Voor de verplichte AOW-inbouw (zgn. franchise) wordt uitgegaan van de minimaal

vereiste hoogte (2022: 14.802 euro). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de
AOW-ontwikkeling.

10. Het pensioengevend (fulltime) salaris voor de oudedag- en nabestaandenvoorziening
is gemaximeerd op het wettelijk maximum (2022:114.866 euro). Ook dit bedrag
wordt jaarl ijks geïndexeerd.

11. De eigen bijdrage voor alle medewerkers is 6,4% van de pensioengrondslag. Voor
2022 komt dit neer op de volgende formule voor de maandbijdrage: (A - 14.802) *

6,4o/0*B/l2,waarin
- A gelijk is aan: 12,96 * het vaste (parttime) maandsalaris herrekend naar fulltime
- B gelijk is aan: de parttime factor van de medewerker

HOOFDSTUK 8, bepalingen van sociale aard

Werving

AÉikel 30
1. De werkgever zal bU het ontstaan van vacatures eerst binnen Plantion de

mogelijkheid openen intern naar deze vacatures te solliciteren, tenzij de werkgever dit
niet zinvol acht.
De werkgever zorgt dat bij aanname, waar nodig, passende (bU)scholing wordt
geboden.

De werkgever zal zich inspannen bij de werving en selectie de kansen van
gedeeltelij k arbeidsongesch ikten te vergroten.

2
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De werkgever zal een beleid voeren dat erop gericht is om deeltijdarbeid mogelijk te
maken voor die functies voor welke het bedrijfsbelang dat niet in de weg staat.

Werkgelegenheid

AÉikel 3í
1. Partijen erkennen het belang van de werkgelegenheidsontwikkeling

Deze werkgelegenheidsontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het sociale
beleid bij Plantion en heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten.

De werkgelegenheid is een aangelegenheid waaromtrent informatie en beraad
binnen Plantion zo goed mogelijk dienen te worden geregeld.

Ter zake van het onder 3 gestelde komen partijen bij de CAO het volgende overeen:
lnformatie en overlegprocedures zoals deze bij de wet en de SER-fusiegedragsregels
zijn voorgeschreven, blijven bestaan.
Door de werkgever dan wel door een der partijen beschikbaar gestelde informatie zal
- indien daarom wordt verzocht - onder geheimhouding worden behandeld. ln dat
geval zal informatie naar buiten slechts geschieden met instemming van de
werkgever en van partijen.
Op bedrijfsniveau zal twee keer per jaar overleg plaatsvinden over de economische
toestand en de economische vooruitzichten van het bedrijf ten aanzien van in het
bijzonder de werkgelegenheid, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.
Tussentijds overleg is - bij bijzondere ontwikkelingen - op verzoek van de meest
gerede partij mogelijk.
Dit overleg heeft tot doel partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst informatie te
verstrekken met een meer continu en systematisch karakter, teneinde de
werkgelegenheidsontwikkeling te kunnen volgen.
lnformatie en overleg binnen de organisatie: Ten aanzien van inÍormatie en beraad
omtrent ontwikkelingen met betrekking tot de werkgelegenheid binnen Plantion is de
ondernemingsraad gesprekspartner, conform de Wet op de Ondernemingsraden.
Vastgesteld is dat Plantion uitsluitend werkt met NEN4400 gecertificeerde
uitzendbureaus.
Uitzendkrachten worden vanaf dag 1 beloond volgens de CAO van Plantion. Plantion
vergewist zich van een correcte uitvoering.
Het beleid van werkgever is te werken met 10% uitzendkrachten op jaarbasis,
gemeten in FTE.

Reorganisatie, fusie en inkrimping personeel

Artikel 32
ln geval van reorganisatie, fusie en/of inkrimping van het aantal personeelsleden zal door de
werkgever contact met partij ter andere zijde worden opgenomen voor het plegen van
overleg over de te vennrachten gevolgen voor de medewerkers in de ruimste zin des woords,
evenals in geval van verwachte nadelige gevolgen over de te treffen regelingen voor de
betrokken personeelsleden. Bedoeld contact zal worden opgenomen op het tijdstip dat de
verwachting gewettigd is dat de in de aanvang van dit artikel genoemde maatregelen zullen
doorgaan.
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Bespreking Sociaal Beleid

Artikel 33
De werkgever dient ten minste eenmaal per jaar de ondernemingsraad in de gelegenheid te
stellen het gevoerde sociale beleid binnen Plantion met hem te bespreken.

Arbeidsomstand ig heden

AÉikel 34
1. De werkgever is verplicht op een zodanige wijze gestalte te geven aan ARBO

(veiligheid, gezondheid en welzijn) dat deze gewaarborgd is voor haar medewerkers,
door het stellen van de juiste voorwaarden en het treffen van passende maatregelen
die nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke voorschriften inzake ARBO (veiligheid,
gezondheid en welzijn).

Bij ARBO-beleid zal er sprake zijn van een individuele en gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid, waarbij de betrokkenheid dient te resulteren in gedrag gericht
op preventie en het beperken van de risico's inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en
milieu.

Beleid arbeidsongeschi kten

Artikel 35
De werkgever zal een beleid voeren dat erop is gericht medewerkers die gedeeltelijk
arbeidsongeschikt worden, binnen de mogelijkheden van de restcapaciteit van de
betrokkene, binnen Plantion een passende functie aan te bieden.

Ongewenste intimiteiten

AÉikel 36
1. De werkgever is door het aangaan van deze overeenkomst verplicht tot het voeren

van een beleid dat ongewenste intimiteiten in de werkorganisatie bestrijdt.

De medewerker is verplicht zich te onthouden van ongewenste intimiteiten jegens
een of meerdere collega's en/of personen waarmee men in verband met de
dienstbetrekking in contact komt.

Aan alle medewerkers zal door de werkgever te kennen worden gegeven dat
ongewenste intimiteiten niet getolereerd worden en tot sancties kunnen leiden voor
de persoon die zich schuldig maakt aan ongewenste intimiteiten.

Een vertrouwenspersoon binnen de organisatie wordt (in principe) belast met de
opvang van medewerkers die ongewenst intiem gedrag hebben ondergaan en
daarover willen praten. Keuze van een mannelijk of vrouwelijke vertrouwenspersoon
staat betrokkene vrij.

Maatregelen die als gevolg van ongewenste intimiteiten door de werkgever worden
genomen, mogen nimmer in het nadeel zijn van degene die ongewenste intimiteiten
heeft ondergaan.
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Vakbondsfaciliteiten

Artikel 37
1. De partij ter andere zijde, kan bij werkgever werkzame leden aanwijzen als

contactpersonen bij werkgever. Werkgever verleent op verzoek van de partij ter
andere zijde medewerking bij het aan de overige personeelsleden bekendmaken van
de namen van deze contactpersonen.

De werkgever draagt et zorg voor dat contactpersonen van de partij ter andere zijde
niet op grond van die hoedanigheid of in verband met daarmede verbonden
activiteiten worden geschaad in hun positie of promotiemogelijkheden binnen de
organisatie.

De werkgever geeft aan leden van de partij ter andere zijde faciliteiten ten behoeve
van vakbondswerk in de onderneming. De regeling van deze faciliteiten is
opgenomen in bijlage 1.

Bestuurders van de partij ter andere zijde hebben na overleg met werkgever toegang
tot de locatie van werkgever voor het onderhouden van contacten met hun leden.

De jaaropgave van de vakbondscontributie kan via de werkkostenregeling (wkr)
fiscaal worden verrekend, mits deze mogelijkheid fiscaal blijft bestaan. Als de totale
netto bijdrage van de vakbondscontributie groter wordt dan 20o/o van de totale vrije
ruimte binnen de wkr zal werkgever het lopende jaar conform afspraak afhandelen.
Daarna vindt overleg plaats om te komen tot een aanpassing van de cao-afspraak
voor het volgende boekjaar.

Employability

Artikel 38
Het huidig en toekomstig functioneren van de medewerker en de organisatie zijn nauw met
elkaar verbonden. De werkgever voert een beleid dat er op gericht is de inzetbaarheid van
de medewerker intern en extern nu en in de toekomst te bevorderen, waardoor zijn
werkzekerheid toeneemt. Medewerker is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het
vergroten van zijn inzetbaarheid en is bereid zich daartoe inspanningen te getroosten.

Opleiden is een belangrijk instrument om het huidig en toekomstig functioneren van
zowel de organisatie als de individuele medewerker te waarborgen en om de
werkzekerheid op de lange termijn te waarborgen.

Werkgever is verantwoordelijk voor het scheppen van zodanige condities dat de
medewerker daadwerkelijk de noodzakelijke opleidingen kan volgen.

Ten behoeve van opleidingen zal jaarlijks een budget van 1o/o yàn de totale loonsom
worden gehanteerd.

Werknemers zijn verplicht deel te nemen aan door de werkgever georganiseerde
danwel door de werkgever aangewezen opleidingen, bedoeld om de vaardigheden van
(groepen) werknemers te verbeteren of te vergroten. De kosten voor deze opleidingen
komen voor rekening van de werkgever. Daarnaast zijn werknemers in belangrijke mate
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Er wordt van werknemers verwacht, dat zij
ook zelf initiatieven nemen m.b.t. scholing om inzetbaar te blijven.
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Opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker.
Dat brengt met zich mee dat beide bijdragen leveren in termen van tijd, inspanning en
kosten. Jaarlijks zal de werkgever een opleidingsplan formuleren. ln samenspraak
met de medewerker zal jaarlijks een persoonlijk opleidingsplan worden opgesteld.
Cao-partijen vinden scholing belangrijk, echter het verplichte karakter van Plantion+
bij de niet-voorgeschreven trainingen wijzigt in een dringend advies om de trainingen
te volgen. Ditzal worden aangemoedigd in de functioneringsgesprekken, maar heeft
geen negatieve gevolgen voor de beoordeling.

Om op gestructureerde wijze inhoud te geven aan de inzetbaarheid van de
medewerker zal met de medewerker jaarlijks in het functioneringsgesprek de
resultaten van zijn werk, zijn inzetbaarheid nu en in de toekomst, benodigde
faciliteiten ten behoeve van zijn functioneren en opleidingsbehoefte worden
besproken. ln het bijzonder zal daarbij aandacht zijn voor oudere medewerkers.

Omdat functionele mobiliteit een voorwaarde is voor de medewerker om zijn
inzetbaarheid op pijl te houden, zal de werkgever een beleid voeren dat gericht is op
functie- en taakroulatie met behoud van voldoende deskundigheid voor een optimale
bedrijfsvoering.

Afspraken over functie en/of taakroulatie kunnen onderdeel uitmaken van de arbeids-
overeenkomst.

Op vrijwillige basis kunnen medewerkers 1 keer per 3 jaar deelnemen aan een
periodiek medisch ondezoek (PMO). Medewerkers worden hiertoe uitgenodigd door
de werkgever.

Voor een bovenwettelijk individueel hulpmiddel of werkplekaanpassing, wat
noodzakelijk is om langer en vitaal door te werken, kan een beroep worden gedaan
op de werkgever. Een arbocommissie, waar onder andere 2 OR-leden in zijn
vertegenwoordigd, zal de aanvraag bespreken en beoordelen.

ln het kader van duurzame inzetbaarheid stellen cao-partijen een werkgroep in die de
mogelijkheden van een generatiepact gaat onderzoeken. Hierbij is de intentie
uitgesproken om een regeling in te voeren tijdens de looptijd van de cao. De
werkgroep start met het vaststellen van gezamenlijke uitgangspunten. lndien
wenselijk wordt ter ondersteuning gezamenlijk gekozen voor een externe part[.

6.

7

8.
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Plantion

Overige bepalingen

AÉikel 39
1. Werkgever is bereid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een

arbeidsplaats te bieden in het licht van de participatiewetgeving.
2. Werkgever en werknemer committeren zich eraan alles in het werk te stellen om

uitvoering te geven aan het creëren van groene banen.
3. De intentie is om een individueel keuzebudget per 1 juni 2023 beschikbaar te

stellen ten einde duurzame inzetbaarheid, meer zeggenschap en persoonlijke
ontwikkeling te bevorderen. Sociale partners gaan deze regeling vooraf goed
specificeren en communiceren.

4. Er wordt een gezamenlijk onderzoek opgestart naar mogelijke gevolgen van de
ingezette strategie van Plantion op de inhoud van de cao.

5. De voorwaarden uit deze cao zijn uitsluitend van toepassing. Deze treden in plaats
van afspraken uit voorgaande cao's. De arbeidsvoorwaarden uit de voorgaande
cao, die per 31 december 2022 is afgelopen, worden door de cao-sluitende
partijen strijdig gemaakt met deze nieuwe afspraken, hetgeen tot gevolg heeft dat
deze oude afspraken vanaf 1 januari 2023 nietig zijn en van rechtswege door de
nieuwe afspraken van deze cao worden vervangen.

Aldus vastg en ondertekend op 2 november 2022

Partij Partij ter andere zijde:

#

'),th^---
PI

Alge
André

AW
Valérie Rijckmans
Bestuurder
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Plantion

BIJLAGEN

Bijlage í, faciliteiten ten behoeve van vakbondswerk

als bedoeld in artikel 38 van de CAO

Regeling van faciliteiten voor activiteiten van de bedrijfsledengroep
1. De vakbond zal ervoor zorgdragen dat de directie geïnformeerd is over de

samenstelling van het bestuur van de bedrijfsledengroep.
2. De vergaderingen van het bestuur van de bedrijfsledengroep worden regelmatig

gehouden.
3. Ten behoeve van het houden van vergaderingen van het bestuur van de

bedrijfsledengroep stelt de directie vergaderruimte, koffie en thee beschikbaar.
4. De directie stelt tevens vergaderruimte ter beschikking ten behoeve van het houden

van ledenvergaderingen met de leden van de vakbond in de onderneming.
5. De aanvragen tot het ter beschikking stellen van vergaderruimte worden gedaan zo

mogelijk een week voor de gewenste dag van de vergadering. Bij dit verzoek wordt
melding gemaakt van:
het tijdstip waarop de vergadering is gepland (dag en uur)
de te verwachten tijdsduur van de vergadering en het aantal personen dat naar
verwachting zal deelnemen aan de vergadering
deze mededelingen zullen zo mogelijk schriftelijk worden gedaan, hetzij door de
contactpersoon hetzij door de bezoldigde bestuurder
deze mededelingen worden gericht aan de directie en/of medewerkers.

6. Op het verzoek om een vergaderruimte zal door de directie of een door hem
aangewezen functionaris zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan omtrent de
beschikbare ruimte.

7. Schade aan de vergaderruimte of de inventaris, toegebracht door verwijtbaar
handelen van de deelnemers aan de vergadering komt voor rekening van betrokken
medewerkerorgan isaties.

8. Het contact tussen de directie en de vakbond vindt plaats via de bezoldigde
bestuurders van de part'rj ter andere zijde. Dit contact vindt tenminste 2 maal per jaar
plaats.

9. De bezoldigde bestuurders van de partij ter andere zijde hebben toegang tot de
onderneming voor overleg met de directie en/of met medewerkers.

10. De bezoldigde bestuurders van de partij ter andere zijde hebben tevens toegang voor
het bijwonen van vergaderingen van de bedrijfsledengroep.

11. Ten behoeve van de communicatie met leden en niet-leden over zaken die de
verantwoordelijkheden van de directie en de partij ter andere zijde betreffen, kan het
bestuur van de bedrijfsledengroep beschikken over de in de onderneming
besch ikbare publ icatieborden en verspreiding in de personeelskantine.

12. De publicaties aan de leden kunnen omvatten:
het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard ten aanzien van de
eigen onderneming of de eigen bedrijfstak
het bekend maken van namen van contactpersonen of vertegenwoordigers van
vakbond
het aankondigen van vergaderingen van vakbond
het publiceren van beknopte verslagen van deze vergaderingen
de kandidaatstelling van leden van de ondernemingsraad.

13. Het bestuur van de bedrijfsledengroep heeft de mogelijkheid om voor het verspreiden
van publicaties gebruik te maken van de reguliere routes van de interne post.

14. Voor zover de gebruikmaking van de toegekende faciliteiten aanleiding voor
problemen blijkt te vormen, zal de directie terzake in overleg met de begeleidende
bezoldigd bestuurder van de partij ter andere zijde.

#
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15.

Plantion

De ondernemingsleiding draagt er zorg voor dat de vertegenwoordiger van vakbond
uit hoofde van zijn verenigingswerk in de onderneming niet in zijn positie als
medewerker wordt geschaad. De wedezijdse naleving van de rechten en
verplichtingen, voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst, zal niet worden beÏnvloed
door het functioneren als vertegenwoordiger van vakbond.

#
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Bijlage 3, functieraster Plantion

Functiegroep Facilitair en Logistiek Commerciële zaken Overig

M
Managerfacilitair en
logistiek

Manager commerciële
zaken

L
Manager M&C
Managerfinanciën
Manager P&O

K

J
Hoofd BB bloemen
Hoofd BB planten
Hoofd Groencentrum

Hoofd P&O

I
Hooíd logistiek
Hoofd distributie
Hoofd onderst. diensten

Hoofd klokverkoop
Senior verkoper buitendienst

Teamleider administratie

H
Verkoper buitendienst
Aanbodmanager
Aanbodmanager buitenland

Applicatiebeheerder
Directiesecretaresse
Projectcoórdinator

G
Aanvoerbegeleider
Acquisitiemedewerker
Veilingmeester
Verkoper Groencentrum

Administrateur
Systeembeheerder
Medewerker M&C
Personeelsfu nctionaris

F
Verkoper binnendienst

E
Allround log. adm. mw.

D
Allround log. medewerker
Distributie adm. medewerker

Log. med. Groencentrum Allround adm. medewerker
Adm. medewerker (sal.adm)

c
Logistiek medewerker
Facilitair medewerker

Receptioniste/telefoniste

B
Di s trib u tieme d ew erker

A



Plantion

Bijlage 4, Regeling woon-werkverkeer

Doelgroep: Alle medewerkers van Plantion met een vast of tijdelijk contract, die niet de
beschikking hebben over een bedrijfsauto of geen gebruik maken van het collectief vervoer.
Uitzendkrachten of werknemers die niet in dienst zijn van Plantion hebben geen recht op
reiskostenvergoeding.

Kader: De gehanteerde vergoeding valt binnen het maximaal netto te vergoeden bedrag
conform de belastingwet. Op het moment dat de fiscale wetgeving verandert, zal bekeken
moeten worden of deze regeling nog past binnen de fiscaal vrijgestelde bedragen.

De gehanteerde berekeningswijze:
De vergoeding bedraagt 15 eurocent per kilometer woon-werkverkeer en geldt voor privé
gereden kilometers in het kader van woon - werkverkeer. Voor de bepaling van het aantal
woon - werk kilometers zal gebruik gemaakt worden van de kortste_route van het
internetprogramma wrarw.anwb.nl. Berekend wordt de postcode van het huisadres tot aan de
postcode van Plantion.
Deze afstand wordt éénmalig bepaald, bij verhuizingen wordt de afstand opnieuw
vastgesteld. De vergoeding mag alleen betaald worden voor werkelijk gereden kilometers.
Dit houdt in dat bij vakantie, verlof, ziekte en andere redenen voor afwezigheid er geen netto
vergoeding voor woon - werk verkeer gegeven mag worden. Afwijkingen in kilometers per
dag worden niet vergoed.

Vanuit het ministerie is een aanwijzing over de berekening van de reiskosten woon - werk
verkeer. Deze luidt dat op jaarbasis bij een 4O-urige werkweek uitgegaan kan worden van
260 werkdagen per jaar en gemiddeld 46 dagen voor ziekte, vakantie en overig verlof.
Binnen Plantion hebben fulltimers een 38-urige werkweek. Een aantal daarvan werkt 40 uur
per week met I 3 ATV dagen.

Bij arbeidsongeschiktheid of andere langdurige afwezigheid van de medewerker op het werk,
welke langer duurt dan 1 maand, worden de reiskosten stopgezet. Bij non-activiteit worden
de reiskosten voor woon - werk per direct stopgezet.

Uitgangspunten per gewerkte dag bij een fulltimer met ATV:
Max. aantalwerkdag 260 dagen
Gemidd. aantal dagen voor ziekte, verlof etc. 46 dagen
ATV 13 dagen
Max. te vergoeden kilometers per dag (enkele reis) 70 KM
Vergoeding netto 15 eurocent

(260-46-13)x 0,15 ct x (aantal kilometers per dag) = het gemiddelde jaarbedrag.

Berekening van de vergoeding voor fulltime medewerkers die geen ATV-dagen hebben:
(260-46) x 0,15 ct x (aantal kilometers per dag) = het gemiddelde jaarbedrag bij 5 dagen
werken.

Verder wordt voor de berekening gekeken hoeveel dagen iemand per maand gemiddeld
werkt. Dit houdt voor parttimers in dat ze alleen betaald krijgen voor het aantal dagen dat ze
bij Plantion aan het werk zijn. ln
onderstaande tabel staat berekend wat de vergoeding is bij fulltime werken over een aantal
voorbeeld kilometers met ATV en zonder. Bij minder dagen werken per week zal naar rato
worden betaald van een fulltimer zonder ATV. ln de personeelsadministratie en in de
tijdregistratie wordt vastgelegd welke dagen iemand administratief aanwezig is gedurende de
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Plantion

week. Bij wisselende werkweken zal éénmalig op jaarbasis berekend worden hoe gemiddeld
de werkweek eruit ziet. Met andere woorden indien een medewerker de ene week 3 dagen
werkt en de andere week 2, dan wordt er rekening gehouden met het feit dat een
medewerker 5 dagen per 2 weken aanwezig is bij Plantion.

Afwijkingen in het aantal gewerkte dagen bij met name parttimers kunnen achteraf
gecorrigeerd worden. lndien een medewerker tijdelijk een aanpassing van de contractduur
krijgt, worden per direct de reiskosten aangepast. Dat wil zeggen indien een medewerker
tijdelijk meer dagen gaat werken, dan wordt de reiskosten over meer dagen berekend. lndien
een medewerker tijdelijk minder gaat werken, dan wordt de reiskosten over minder dagen
gerekend.

NB: De maximale afstand woon-werkverkeer bedraagt 70 kilometer enkele reis. De regeling
geldt volgens de kortste route van de ANWB. Echter wanneer de snelste route 2 keer zo snel
is, als de kortste route, dan geldt de snelste route.
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