
 

  

                            

 

 

 

    

  

 

Van Harte NIET gefeliciteerd !! 
 

1 jaar zonder cao voor de supermarkt 
 

 

 

 

 

1 april is tijd voor grappen en grollen. Maar wij, de supermarktmedewerkers, vinden het géén 

grap dat we nu al een jaar zonder cao zitten. Immers, onze cao liep af op 1 april 2013. De grap 

heeft nu wel lang genoeg geduurd! Wij hebben gewoon recht op een fatsoenlijke cao waarin een 

fatsoenlijke loonsverhoging is verwerkt (dus geen fooi van 1,25% die ook nog eens ver onder 

inflatieniveau ligt), behoud van toeslagen en gewoon fatsoenlijk werk met perspectief!  

 

Het  cao-overleg ligt volledig stil. FNV Bondgenoten wil graag weer aan tafel om te praten  

over een  nieuwe cao, maar alleen als er serieus over een cao onderhandeld wordt.  

FNV Bondgenoten gaat niet om tafel om verslechteringen af te spreken.  

De supermarktmedewerker verdient beter.  
 
De werkgever heeft geen geld over voor toeslagen en een fatsoenlijke salarisverhoging:  

3% verhoging is echt niet teveel. Wist je dat: 

 

  Dick Boer, grote baas van Albert Heijn een loonsverhoging krijgt van 27% ! 

  Lidl een nieuw distributiecentrum bouwt in Waddinxveen.  Kosten ruim 60 miljoen! 

 

Dit valt echt niet uit te leggen aan alle hardwerkende mensen op de werkvloer.  

Dus wij zeggen tegen de werkgever: laat zien dat u de medewerkers waardeert!  

 

Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jawel hoor. De kadergroep Lidl en de kadergroep 

Albert Heijn staan voor koopkracht en echte banen! Wij bundelen de krachten en trekken  

gezamenlijk op voor o.a. een goede cao. Jouw cao!  Steun ons want het gaat om ons recht.  

 

Eerste gezamenlijke actie is inmiddels een feit. Wij hebben deze brief ook naar onze werkgevers    

Gestuurd en hen opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Een goede beloning voor gewoon 

goed werk is echt niet teveel gevraagd. 

 

 

FNV Bondgenoten, 

Kadergroep Albert Heijn: ahwinkelskadergroep@gmail.com 

Kadergroep Lidl: lidlkadergroep@gmail.com 
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