
 

NL Q&A at website De Unie 

 

Waarom is het belangrijk om te stemmen? 

Door te stemmen laat jij zien of je het eens bent met de afspraken in de nieuwe cao. Daarnaast 

is deze cao pas een feit als een meerderheid van de medewerkers van Picnic op wie deze cao 

van toepassing is, akkoord gaat. Alleen dan zet De Unie een handtekening onder deze cao.  

 

Wat is een cao? 

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het is een schriftelijke overeenkomst 

waarin afspraken staan over arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling 

van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote 

groep mensen, in dit geval de medewerkers van Picnic. 

 

Wie zijn De Unie? 

De Unie is de derde grootste vakbond van Nederland. Een vakbond is een organisatie die 

opkomt voor de belangen van werknemers. Meer informatie over De Unie vind je hier. 

 

Waarom is er een Picnic e-commerce cao? 

Twee jaar geleden hebben Picnic en De Unie samen het initiatief genomen om de eerste cao in 

e-commerce af te sluiten. Op dit moment is er geen sectorbrede cao voor e-commerce 

bedrijven zoals Picnic, bol.com, Coolblue en Amazon. Om dit gat op te vullen hebben Picnic en 

De Unie dit initiatief genomen. 

 

Waarom wordt de cao nu al verlengd? 

De Unie en Picnic hebben altijd de intentie uitgesproken om ruim vóór het verlopen van de 

huidige cao met een nieuw akkoord te komen. Door de cao nu al te verlengen, kom je als 

medewerker niet zonder cao zitten. 

 

Voor wie geldt deze cao? 

Deze cao geldt voor bijna iedereen die in Hubs en Fulfilment centres van Picnic werken. Zo 

vallen onder andere de volgende rollen onder de cao: Runner, Runner+, Shopper, Shopper+, 

Operator, Local/Central recruiter, Trainer, Canteen, Caretaker, Safety Officer, People Admin, 

Cook, en Captain. 

 

Wat heb ik aan deze nieuwe cao? 

Doordat Picnic in de cao afspraken vastlegt met De Unie over de arbeidsvoorwaarden, weet jij 

als werknemer waar je aan toe bent. In de nieuwe cao wordt onder andere een loonsverhoging 

van in totaal 10% afgesproken die over de looptijd van de cao wordt doorgevoerd. 

 

 

 

 

https://www.unie.nl/over-ons


 

Wanneer worden de stemresultaten gedeeld? 

De stemming sluit zondag 14 november 2021 om 17:00u. De resultaten worden op maandag 15 

november bekend gemaakt door het onafhankelijke onderzoeksbureau dat de stemming uitvoert 

en beheert. 

 

Hoe kan ik stemmen? 

Je kunt stemmen door te klikken op de link in de SMS die je deze week ontvangt. Stemmen kan 

tot zondag 14 november om 17:00u. Maak vooral gebruik van je stemrecht. Jouw stem is 

belangrijk en in jouw belang. 

 

Wat als ik geen sms heb ontvangen? 

Als je geen SMS hebt ontvangen vóór maandag 8 november om 18:00u, neem dan contact op 

met je HR verantwoordelijke. 

 

Waar kan ik terecht met vragen? 

Als je na het zien van de video en berichtgeving over de nieuwe cao nog vragen hebt kan je 

deze altijd stellen via de portal op https://www.unie.nl/jouw-werkgever/picnic. 

 

EN Q&A at website De Unie 

 

Why is it important to vote? 

By voting you can show whether you agree with the elements in the new collective labor 

agreement (cla). In addition, this cla becomes only effective if a majority of the Picnic employees 

to whom this it applies, agrees. Only then will De Unie sign this cla. 

 

What is a collective labor agreement (cla)? 

It is a written agreement in which agreements are made about employment conditions. For 

example, about wages, allowances, payment of overtime, working hours, probationary period, 

notice period or pension. A collective labor agreement applies to a large group of people, in this 

case the Picnic employees. 

 

Who is De Unie? 

De Unie is the third largest labour union in the Netherlands. A labour union is an organization 

that represents the interests of employees. More information about De Unie can be found here. 

 

Why is there a Picnic e-commerce cao? 

Two years ago, Picnic and De Unie jointly took the initiative to set-up the first collective labor 

agreement in e-commerce. There is currently no sector-wide cla for e-commerce companies 

such as Picnic, bol.com, Coolblue and Amazon. Picnic and De Unie have taken this initiative to 

fill this gap. 

 

https://www.unie.nl/jouw-werkgever/picnic
https://www.unie.nl/over-ons


 

 

Why is the collective agreement (cao) already being extended? 

The Union and Picnic have always expressed the intention to reach a new agreement well 

before the expiry of the current collective labor agreement. By extending the collective labor 

agreement now, you as an employee will not be without a collective labor agreement. 

 

To whom does this collective agreement apply? 

This collective labor agreement applies to almost everyone who works in Picnic Hubs and 

Fulfillment Centres. For example, the following roles are covered by the collective labor 

agreement: Runner, Runner+, Shopper, Shopper+, Operator, Local/Central recruiter, Trainer, 

Canteen, Caretaker, Safety Officer, People Admin, Cook, and Captain. 

 

What is the benefit of this new cla? 

Because agreements are settled in a cla with De Unie, you as an employee have more certainty 

on employment conditions in the future. Among other things, in this cla a wage increase of 10% 

in total is agreed. 

 

When will the voting results be shared? 

Voting closes on Sunday, November 14, 2021 at 5:00 PM. The results will be announced on 

Monday 15 November by the independent research agency that conducts and manages the 

vote. 

 

How can I vote? 

You can vote by clicking on the link in the SMS you will receive this week. You can vote until 

Sunday 14 November at 5:00 PM. Make the most of your voting rights. Your vote is important 

and in your interest. 

 

What should I do if I have not received an sms? 

If you have not received an SMS before Monday, November 8 at 6:00 PM, please contact your 

HR representative. 

 

What if I still have questions? 

If you still have questions about the new collective labor agreement, you can always ask them 

via the portal at https://www.unie.nl/jouw-werkgever/picnic. 


