
Infoblad  
In gesprek met uw vaste  

medewerker(s) over nieuwe 
arbeidsvoorwaarden 

Waarom in gesprek met uw vaste medewerkers? 

De NSO adviseert u om in gesprek te gaan met uw vaste medewerkers.  

Ten eerste omdat deze medewerkers volgens de CAO verworven rechten hebben. Denk hierbij aan 

toeslagen voor het werken op zon- en feestdagen, maar ook voor het werken na 18.00 uur.  

Daarnaast hebben medewerkers ouder dan 50 jaar volgens de CAO extra vrije dagen.  

Ten tweede wordt het CAO loon van 1 juni 2013 (de laatste CAO-verhoging) niet meer aangepast. 

Uiteraard dient u minimaal het Wettelijk Minimum Loon te betalen. 

Met het beëindigen van de CAO ontstaat er een geheel nieuwe situatie met betrekking tot arbeids-

voorwaarden. Medewerkers die na 1 november 2014 aanneemt hebben in hun arbeidsovereenkomst 

geen verwijzing meer naar de CAO. Terwijl uw vaste medewerkers verworven rechten hebben uit de 

CAO. In dit infoblad tips en adviezen hoe u in gesprek kunt gaan met uw vaste medewerker(s) om 

nieuwe afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. 

Schriftelijke toestemming! 

U heeft altijd de nadrukkelijke -schriftelijke- toestemming no-

dig van uw medewerkers als u nieuwe afspraken maakt over 

arbeidsvoorwaarden! Uitgangspunt is om hen er in arbeids-

voorwaarden niet op achteruit te laten gaan. Daarnaast is het 

voor uzelf handig dat al uw medewerkers dezelfde arbeids-

voorwaarden hebben.  

Tip: De NSO heeft een model voorbeeldbrief opgesteld met 

verschillende opties waarmee u een brief op maat kunt maken 

ter bevestiging van de arbeidsvoorwaarden voor uw vaste  

medewerker(s). 

Hoe informeer ik mijn vaste medewerkers? 

Geef bij uw vaste medewerker aan dat de CAO 

per 1 november 2014 definitief is beëindigd en 

dat het loon niet meer wordt aangepast. U geeft 

aan dat u met hen in gesprek wilt over nieuwe/

aangepaste arbeidsvoorwaarden.  

Tip: Lees ook het Infoblad Arbeidsvoorwaarden. 

Op de achterzijde meer informatie over: 

 Verworven rechten 

 Model voorbeeldbrief 

 Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 



Bij verworven rechten kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

 Een toeslag voor het werken op een avond na 18.00 uur, werken op zondag en het werken op 

een feestdag. 

 24 Vakantiedagen per jaar voor een fulltimer. 

 Extra vrije dagen voor medewerker die 50 jaar of ouder zijn. 

 Extra vrije dag omdat een medewerker 25 of 40 jaar in dienst is. 

 Loondoorbetaling tijdens ziekte in het 1e jaar 100% van het loon. 

Model voorbeeldbrief als leidraad voor gesprek 

De NSO heeft een model bevestigingsbrief arbeidsvoorwaarden waarin u keuzes kunt maken ter be-

vestiging van het gesprek met uw medewerker over arbeidsvoorwaarden. Laat zoveel mogelijk staan 

in de brief, dit als bewijs dat u het besproken heeft. Zet er eventueel n.v.t. bij. 

De brief  kunt u als leidraad gebruiken als u het gesprek aangaat met uw medewerker(s). U kunt  

namelijk alleen bevestigen wat u doorgesproken heeft. 

Tip: U vindt de model bevestigingsbrief op www.tabaksdetailhandel.nl/arbeidsvoorwaarden (u dient 

wel in te loggen om deze brief te kunnen downloaden). 

Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 

De NSO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden opgesteld. 

Deze richtlijn bevat onder andere adviezen hoe om te gaan 

met arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die u na 1  

november 2014 aanneemt en uiteraard houdt u hierbij  

rekening met de verworven rechten van uw vaste  

medewerkers.  

Tip: De Richtlijn Arbeidsvoorwaarden vindt u op 

www.tabaksdetailhandel.nl/arbeidsvoorwaarden. 

T: 070– 301 27 99 , F: 070-327 65 37 

E: nso@tabaksdetailhandel.nl 

I: www.tabaksdetailhandel.nl 

De NSO, uw vraagbaak! 

Heeft u vragen of wilt u advies?  

Neemt u dan contact op met Sylvia van Kempen:  

sylvia-van.kempen@tabaksdetailhandel.nl of 070-301 27 88.  

Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag. 

Verworven rechten 

U geeft in het gesprek met uw vaste medewerkers aan dat de verworven rechten gehandhaafd  

blijven of gecompenseerd zullen worden.  

Maakt een medewerker bezwaar? 

Heeft uw medewerker bezwaar tegen nieuwe afspraken, vraag dan door waar het pijnpunt zit.  

Komt u hier zelf niet uit of wilt u advies hierover, geef dan aan bij uw medewerker dat u dit navraagt 

en hier later op terugkomt en neem contact op met de NSO op om dit door te spreken. 


