
 

Roel Caboort stelt zich 

voor 
• • • 

Mijn naam is Roel Caboort en 

ben 34 jaar. Inmiddels werk ik 

al 5 l/2 jaar voor Lidl en ben 

direct als AFM begonnen. 

Ik ben lid geworden van de 

Kadergroep daar ik het hoog 

tijd vond voor veranderingen. 

Op de werkvloer wordt er een 

hoop genegeerd. Ook de CAO 

werd consequent niet 

nageleefd. 

Wat ik graag veranderd zou 

willen zien binnen Lidl is een 

goede, veilige en vooral 

plezierige werksfeer. Dat men 

ook wordt gerespecteerd om 

hetgeen wij doen. Dat het 

menselijk blijft, en er aan de 

regels gehouden wordt. Er 

wordt soms teveel van je geëist 

en onredelijke roosters 

opgelegd. Het sociale leven 

schiet er vaak behoorlijk bij in 

 Qua beveiliging is het 

helemaal om te huilen zo slecht 

geregeld. Het schort dan ook 

aan een veilige werkplek. En 

dan spreek ik zeer zeker uit 

eigen ervaring. Men werkt om 

te leven, en leeft niet om te 

werken! 

 

 

Informatie voor Lidlmedewerkers 
 

Beste collega’s.  

Alweer de 2e nieuwsbrief van de 

kadergroep. We blijven met 

onderwerpen komen die ons 

allemaal raken. In deze nieuws- 

brief o.a. Rooster en ADV en 

functionering gesprekken. Wij 

doen een dringend beroep op 

jullie om ons massaal te bestoken 

met e-mail over jullie ervaringen. 

 

DOEN dus. Ook over andere 

onderwerpen kan je ons 

schrijven. Heb je zelf vragen of 

suggesties mail dan naar: 

 
onnovancrey@upcmail.nl 
fabian.hettema@home.nl 
c.steenbergen12@upcmail.nl 
rvdf-kaderfnv@hotmail.nl 
  

 

 

Roosters en ADV 

Het blijft toch een moeilijk punt  

Wie kent het niet; de roosters zijn 

klaar en hangen weer in de 

kantine en je staat weer minder 

dan je contracturen ingepland, 

bijvoorbeeld 16 uur i.p.v. 20 uur.  

Je meldt dit bij je FM/AFM en 

krijgt te horen dat het niet anders 

kan want er zijn niet meer uren 

beschikbaar omdat het te rustig 

is in de winkels of omdat de 

productiviteit weer eens 

omhoog is gegaan. Volgens je 

contract zou je 87 uur per 

maand moeten werken, en 

doordat je steeds 16 uur 

ingepland wordt, kom je aan 

het einde van de maand dus 

aan te weinig uren, de 
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zogenaamde MINUREN. Nu wil 

de RM dit aanvullen d.m.v. het 

boeken van ADV-uren, wat dus 

niet zomaar mag, en in overleg 

moet gebeuren met de 

werknemer. De uren wordt altijd 

gecorrigeerd via een PZE-

correctie formulier dat zowel 

door de FM/AFM, de RM als de 

werknemer getekend wordt. Dus 

kijk altijd goed uit als je een PZE-

correctie formulier voor je krijgt 

waarvoor je eigenlijk tekent. 

Je hebt bijvoorbeeld compensatie 

uren staan, het zogenaamde potje 

(te vinden op je loonstrook onder 

de naam compensatie uren), dit 

zouden ze eventueel kunnen 

aanspreken mocht je te weinig 

uur hebben gewerkt over de hele 

maand, maar ook dit potje is een 

keer leeg.  

Dat zou betekenen dat je 

compensatie uren in de min 

zouden komen, dit is nooit en ten 

nimmer mogelijk want het is niet 

toegestaan om in de min uren te 

staan. 

Wat moet je werkgever hieraan 

doen: 

• Bijvoorbeeld; Je hebt een 

contract van 20 uur, dus zijn ze 

ook verplicht om je 20 uur in te 

plannen. 

• Het is de taak van de 

werkgever om je contracturen 

vol te maken. 

• Of ze betalen je gewoon je 20 

uur uit, zonder verdere acties. 

Het mag de werknemer nooit en 

te nimmer uren kosten doordat je 

werkgever te weinig uren geeft. 

En nog even dit……. 

Als je ADV laat boeken omdat je 

te weinig uren hebt gedraaid dan 

betaal je je eigen ADV dag. Dat is 

dus dubbelop want je hebt al 

8.1% ingeleverd! 

Functionering 

Gesprek 

 

Hoe is jouw functionering 

gesprek gegaan? Heb je de volle 

aandacht gehad van je FM.? Zijn 

er doelen gesteld voor de 

toekomst? Zo hoort het ook te 

gaan.  

Een functionering gesprek is een 

prima “tool” om te bouwen aan 

je toekomst binnen het bedrijf. 

Echter hoort daar natuurlijk ook 

een beoordeling gesprek bij. Wie 

zijn doelen heeft behaald MOET 

ook beloond worden.  

Als je niet tevreden bent dan 

willen wij dat heel graag weten. 

Wij hebben signalen ontvangen 

dat de mensen niet serieus 

worden genomen  

Laat het ons weten: 

Stuur ons een e-mail over jouw 

bevindingen. Positief of negatief. 

Er zijn gesprekken geweest van 5 

minuten en er zijn gesprekken 

gehouden door AFM’s in plaats 

van FM’s. Dit kan echt niet. Wij 

willen deze gegevens verzamelen 

en verder bewerken.  Het moet 

echt beter.  

Daarom een citaat van de 

Chileense vakbondsleiders; 

Nunca mas solos (“nooit 

meer alleen”). 

DOEN. 

 

 

Wist je dat… 

- Er een uitwisseling is 

geweest met kaderleden 

uit Chili en kaderleden 

FNV/Lidlgroep. 

- De nieuwe cao-boekjes 

op te vragen is via 

www.fnvbondgenoten.nl

/lidl 

- Het Kunduz akkoord 

slecht is voor alle 

werknemers. Lees hier 

alles over in de extra 

bijlage. 
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Het Kunduz akkoord  

Wat kan het Kunduz akkoord 

betekenen voor 

supermarktmedewerkers? 

ONTSLAGRECHT OP DE 

HELLING. 

In dit akkoord is de vaste baan 

definitief om zeep geholpen. Dit 

betekent dat het vaste personeel 

in de supermarkt ontslagen kan 

worden zonder toets vooraf of 

toestemming van het UWV of de 

kantonrechter. De 

ontslagvergoeding gaat naar een 

1/4 maandsalaris met een 

maximum van 6 maanden. Dit 

bedrag moet ook nog eens 
besteed worden aan scholing of 

re-integratie. De kans is groot dat 

de "ouderen" nog meer onder 

druk komen te staan. Het gaat 

immers om centen bij de 

kruideniers. 

WW, BIJSTAND EN HUIS 

OPETEN.  

Als je dus zonder baan komt te 

zitten en je bent te " oud" lees te 

duur voor andere supermarkten 

kom je dus in de WW. En als de 

VVD, Groen Links en D66 hun 

zin krijgen wordt de WW-

uitkering maximaal 1 jaar. Is 

nu nog 38 maanden. Daarna in 

de bijstand maar heb je een eigen 

huis, dan wel eerst even de 

bakstenen opeten. 

  

AFSCHAFFEN 

REISKOSTEN 

VERGOEDING. 

In dit plan is opgenomen dat de 

netto reiskostenvergoeding 

wordt afgeschaft. Dit gaat de 

werknemers hard in de 

portemonnee raken. Let op ook 

na de verkiezingen zullen 

partijen hier mogelijk voor 

kiezen. 

AOW. 

 In dit plan gaat de AOW-leeftijd 

al in 2013 omhoog. Het 

pensioenakkoord is van tafel en 

de doorwerkbonus wordt 

afgeschaft. Toch met 65 met 

pensioen dan mis je dus je AOW-

uitkering en zal je alleen van je 

pensioen korte of langere tijd 

moeten leven. Vooropgesteld dat 

je in de supermarkt nog tot je 65e 

kan werken. 19 jaar ben je vaak al 

te oud. De ontslagvergoeding is 

bijna weg en je kan met weinig 

geld al lang ontslagen zijn. 

Supermarkten blijven op de 

kleintjes letten. 

ZIEKTEKOSTEN. 

De eigen bijdrage gaat vanaf 2013 

van 220 naar 350 euro. Een 

stijging van maar liefst 60%, die 

harder aankomt naarmate je 

minder loon ontvangt. 

 

 

 

OPROEP OPROEP OPROEP 

OPROEP 

We moeten nu op gaan staan 

voor het te laat is. Informeer je 

collega's over dit bericht, maak 

hen lid en laten we dit niet 

pikken. Kom in verzet en ga naar 

de bijeenkomsten die binnenkort 

worden georganiseerd in het hele 

land. 

  

Maar informeer eerst je 

hele omgeving, 

collega's, vrienden, 

familie, buren enz. enz. 

Daarna kunnen we 

allen opstaan. 


