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Onderwerp: principeakkoord vernieuwde Picnic e-commerce cao  

Amsterdam, 8 november 2021 

Geachte lezer, 

Vakbond De Unie en Picnic hebben een principeakkoord bereikt wat betreft het verlengen van 
de Picnic e-commerce cao. De vernieuwde Picnic e-commerce cao heeft een looptijd tot 20 april 
2025 en bestaat uit o.a. het volgende: 

x Gedurende de looptijd van de cao ontvangen medewerkers 10% meer loon; 
x De lonen en loontabellen worden in totaal met 9% verhoogd; 
x Daarnaast ontvangen medewerkers in de week van 25 april 2022 een éénmalige 

uitkering van 1%. Dit geldt voor medewerkers werkzaam ten tijde van het afsluiten van 
de cao (8 november 2021) en op het moment van uitkeren (24 april 2022). Het bedrag 
van de uitkering wordt gebaseerd op de gewerkte uren in de twaalf maanden 
voorafgaand aan 24 april 2022 en tegen het op dat moment geldende loon; 

x De structurele loonsverhoging per april 2022 (+3,0%), wordt grotendeels (+2,5%) al 
meegenomen als verhoging vanaf 8 november 2021; 

x Samenvattend leidt dit tot het volgende schema: 
o Op 25 april 2022: +3,0%, waarvan 2,5% al per 8 november 2021 
o Op 25 april 2022: 1,0% eenmalig 
o Op 24 april 2023: +3,0% 
o Op 22 april 2024: +3,0%; 

 



x Op basis van het in de huidige cao afgesproken onderzoek naar functie- en 
rolomschrijvingen zijn bovendien enkele schalen aangepast: 

o Captains gaan een schaal omhoog (dit is al geïmplementeerd en wordt nu
onderdeel van de cao)

o De loonschalen van Shoppers voor 18-, 19- en 20-jarigen komen te vervallen (dit
is al geïmplementeerd en wordt nu onderdeel van de cao)

o De loontabellen van Runners worden per 8 november 2021 met 0,5% verhoogd
naast de algemene verhoging als hierboven genoemd

o De loontabellen van Runner+'en worden per 8 november 2021 met 2,5%
verhoogd naast de algemene verhoging als hierboven genoemd;

x Tot slot hebben we afgesproken dat Picnic elk jaar in januari een medewerker 
tevredenheidsonderzoek uitvoert. Op basis van de resultaten van dit onderzoek gaan 
Picnic en De Unie in gesprek over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoals 
persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en pensioen. 

De komende week zal het onderhandelresultaat worden voorgelegd aan alle medewerkers van 
Picnic Fulfilment B.V. en Picnic Hubs B.V. die onder de werkingssfeer van de cao vallen. 
Onafhankelijk onderzoeksbureau InnerVoice zal alle medewerkers door middel van een sms 
vragen om deel te nemen aan het referendum. Het referendum start op maandag 8 november 
om 12:00u ‘s middags en sluit op zondag 14 november om 17:00u. 

Meer informatie is onder andere te vinden op de website van De Unie via 
https://www.unie.nl/jouw-werkgever/picnic. 

Hoogachtend,

Reinier Castelein 

De Unie 

Michiel Muller 

Picnic Fulfilment B.V. 
Picnic Hubs B.V. 

https://www.unie.nl/jouw-werkgever/picnic
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Subject: agreement in principle renewed Picnic e-commerce cla 

Amsterdam, November 8th 2021 

Dear reader, 

Labour union De Unie and Picnic have reached an agreement in principle regarding the 
extension of the Picnic e-commerce collective labour agreement (cla). The renewed Picnic e-
commerce cla will run to April 20, 2025 and includes the following: 

x During the term of the cla employees will receive 10% extra salary; 
x The wages and salary tables will increase with 9% in total; 
x In addition, employees will receive a one-off payment of 1% in the week of April 25, 

2022. This applies to active employees working at the time of the closing of the cla 
(November 8, 2021) and at the time of payment (April 24, 2022). The amount of the 
benefit is based on the hours worked in the twelve months prior to April 24, 2022 and 
on the wage applicable at that moment. 

x The structural wage increase of April 2022 (+3.0%) is largely (+2.5%) brought forward to 
November 8, 2021; 

x This results in the following schedule: 
o At April 25, 2022: +3.0%, of which 2.5% is effective per November 8, 2021 
o At April 25, 2022: 1.0% (one-off) 
o At April 24, 2023: +3.0% 
o At April 22, 2024: +3.0%; 



 

x In addition, some scales are adjusted based on the in the current cla agreed job 
evaluation: 

o Captains go up one scale (already implemented and now becomes part of cla) 
o The salary scales for 18-, 19- and 20- year old Shoppers will expire (already 

implemented and now becomes part of cla) 
o The salary tables of Runners will be increased with 0.5% per November 8, 2021 

on top of the abovementioned increase 
o The salary tables of Runner+ will be increased with 2.5% per November 8, 2021 

on top of the abovementioned increase; 
x Finally, we have agreed that Picnic will conduct an employee satisfaction survey every 

January. Based on the results of this survey, Picnic and De Unie will discuss employment 
conditions such as personal development, health, and pension. 

In the coming week, the negotiation result will be presented to all employees of Picnic 
Fulfillment B.V. and Picnic Hubs B.V. that fall within the scope of the collective labour 
agreement. Independent research agency InnerVoice will ask all employees to participate in the 
referendum by means of a text message. The referendum will start on Monday, November 8 at 
12:00 noon and will close on Sunday, November 14 at 5:00 pm. 

More information can be found on the website of De Unie https://www.unie.nl/jouw-
werkgever/picnic. 

Sincerely, 

Reinier Castelein 

De Unie 

Michiel Muller 

Picnic Fulfilment B.V. 
Picnic Hubs B.V. 

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


 

 

Bijlage 1: Loontabellen Picnic e-commerce cao 2021-2025 

Appendix 1: Salary tables Picnic e-commerce cao 2021-2025 

 

 




