
HET ANDERE GEZICHT  

VAN ALBERT HEIJN  
FEITEN EN ACHTERGRONDEN IN DE DISTRIBUTIE- 

CENTRA VAN ALBERT HEIJN IN NEDERLAND 

EXPERTMEETING / THE MANY FACES OF AHOLD

WIE AAN DE SUPERMARKT DENKT, DENKT AANDIE LEUKE TV-COMMERCIALS 
MET DE ATTENTE JUMBO-COLLEGA’S, DIE VROLIJKE FILIAALCHEF VAN 
ALBERT HEIJN EN ZIJN BLIJE KLANTEN. MAAR ACHTER DIE SUPERSHOW 
GAAT EEN WERELD VAN ONGEZONDE WERKDRUK EN SOCIALE ONZEKERHEID 
SCHUIL. EEN WERELD DIE DE CONSUMENT NOOIT ZIET. DE DISTRIBUTIE- 
CENTRA. GIGANTISCHE FABRIEKEN WAAR DUIZENDEN TROTSE DISTRIBUTIE- 
WERKERS DE VRACHTWAGENS VULLEN, EEN ONEINDIGE STOET DIE DAG 
EN NACHT HET LAND DOORKRUIST OM AL DIE SUPERMARKTEN DRAAIENDE 
TE HOUDEN. DE TROTSE DISTRIBUTIEWERKERS WORDEN BEHANDELD ALS 
ROBOTS VAN VLEES EN BLOED. MET OPJAAGBONUSSEN, 50% UITZEND-
KRACHTEN DIE IEDER MOMENT VAN DE DAG OP STRAAT GEZET KUNNEN 
WORDEN EN ONGEZONDE WERKDRUK. DE HOOGSTE TIJD OM ACHTER DE 
SPROOKJESWERELD TE KIJKEN.
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ONZEKERHEID: DAGLONERS
50% van het personeel in de distributiecentra van Albert Heijn heeft een  
tijdelijk contract of is uitzendkracht. Uitzendkrachten werken in verschil-
lende fasen. 
     Fase A betekent dat je een dagloner bent. In deze fase kun je op elk mo-
ment en dus van de ene op de andere dag worden weggestuurd. Daarom dus 
dagloners.
Fase A duurt 1½ jaar. Uitzendkrachten werken bijAlbert Heijn in de praktijk 
echter zelden langer dan maximaal 1 jaar. Dan moet Albert Heijn de uitzend-
kracht een contract aanbieden en dat wil Albert Heijn liever niet.
     Dus zijn de facto alle uitzendkrachten bij Albert Heijn in feite dagloners. 
Wie denkt dat de dagloner alleen nog in het museum te bezichtigen is, vergist 
zich. De dagloner is als uitzendkracht bij Albert Heijn en elders in de distri-
butie aan de orde van de dag
 
In Fase B krijgen uitzendkrachten contracten voor bepaalde of onbepaalde 
tijd (met een max van 6 in 2 jaar). Na die twee jaar in fase B komt de uitzend-
kracht in aanmerking voor een vast contract. Die uitzendkrachten zijn in de 
distributie op z’n zachtst gezegd schaars.  

Wat is het verschil tussen een uitzendkracht en een vaste kracht? 

UITZENDKRACHT/DAGLONER 

€ 9,36 in de instroomschaal  
(=volwassen loon voor een 23 jarige)
€ 6,- in de instroomtabel  
(voor een 20 jarige)

De verschillen in loon tussen instroom- en normale schaal zijn aanzienlijk. 
Het verschil tussen € 9,36 en € 10,95 voor volwassenen is ruim 16%. Het ver-
schil tussen 6 en 8,67 voor 20-jarigen is zelfs ruim 44%. Veel Poolse uitzend-
krachten zijn jongeren van rond de 20. 
     Ook parttimers, in vaste dienst, krijgen minder, want zij zijn uitgesloten 
van toeslagen of krijgen minder toeslagen.

Maar… “bij Albert Heijn vallen uitzendkrachten onder de Albert Heijn  
DC-cao.”
Ja, leuk hoor. Maar zij worden als zogenaamde starters altijd ingedeeld in 
de instroomschaal. Ook al heeft die uitzendkracht al een hoop werkervaring 
elders opgedaan en ook als de uitzendkracht na een break weer terugkomt bij 
Albert Heijn. Die break is namelijk in de praktijk een vast gegeven: uitzend-
krachten hebben op grond van de cao na één jaar recht op een contract voor 
bepaalde of onbepaalde tijd. Daarom worden uitzendkrachten al van tevoren 
weggestuurd. Zij mogen na een break van drie maanden terugkomen -in de 
instroomschaal-  en beginnen dan weer van vooraf aan in de carrousel.  
     In veel gevallen gaan de uitzendkrachten ‘naar de overkant’ naar een ander 
distributiecentrum, zoals bij Kuehne + Nagel, om na 3 maanden weer terug te 
keren. Met groot gemak worden ze op die manier meerdere malen op- en neer 
gestuurd.

DISTRIBUTIEWERKER ALBERT HEIJN

€ 10,95 normale tabel voor een  
magazijnmedewerker 1  
(=volwassen loon voor een 23 jarige)
€ 8,67 normale tabel voor een  
magazijnmedewerker 1  
(voor een 20 jarige)

¹ Presentatie van de raad 

van bestuur voor beur-

sanalisten tijdens de Ahold 

Capital Market Days in Phila-

delphia, december 2012.

² De logistiek van Ahold 

Nederland (inclusief Etos en 

Gall&Gall) kost 140 miljoen 

euro. 

ALGEMEEN
Supermarkten hebben (personeels)kostenreductie hoog in het vaandel staan. 
Bij Jumbo is het zelfs speerpunt van beleid. Jumbo heeft zich diep in de 
schulden gestoken door de overname van Super de Boer en C1000. Ahold is al 
een jaar bezig met het programma ‘Reshaping retail at Ahold’ dat in de periode 
2012 - 2014 een kosten besparing van 600 miljoen euro moet opleveren. In die 
tijd is al 14 miljoen euro bespaard¹ op logistieke kosten. Vooral door de bela-
dingsgraad van vrachtwagens met vier procentpunten (nu 80%) te verhogen². 
De rollies of containers worden hoger beladen wat tot extra werkdruk in de 
DC’s leidt.

WERKDRUK
De werkdruk van de distributiewerkers en vrachtwagenchauffeurs is hoog. 
Transportbedrijven concurreren met elkaar op prestatie om werk gegund te 
krijgen. De basisprijs ligt net boven de kostprijs. Door bonussen kunnen de 
transporteurs hun marge verdienen. Door de kosten zo strak in de hand te 
houden, kan Albert Heijn zijn langlopende kortingen op producten financieren.

Net als de beladingsgraad van de trucks, wil Albert Heijn daarom de inzet-
baarheid van zijn mensen verder optimaliseren. Ziek ben je door een voed-
selvergiftiging of als je net geopereerd bent, anders valt er altijd nog wat te 
doen. Albert Heijn vraagt uiterste flexibiliteit om taken te ruilen, zodat het 
ziekteverzuim naar beneden kan. Dat ligt met 8% nu zo’n 2,5 procentpunt 
boven de norm van 5,4 procent. Dat is meer dan 2,5 keer het verzuim in de 
branche handel (3,3%) en bijna 2 keer het gemiddelde verzuim in Nederland 
(4,2%).³ 

WERKDRUK: OPJAAGNORMEN
Albert Heijn werkt met een minutennorm. De orderverzamelaars moeten 100 
procent halen. Dat staat voor 425 minuten per dag. De orderpicker krijgt per 
opdracht minuten toegewezen, al naar gelang de route. Poolse uitzendkrachten 
scoren vaak nog hoger dan 100 procent en krijgen daar dan een opjaagbonus 
voor. 

Praktijk in Zwolle: Het aantal ongevallen is in een jaar met 57 procent toe- 
genomen (11 tegenover 7 ongevallen in 2011). De druk op het orderverzamelen is 
te groot. Van de 25 orderpickers halen er 16 de norm niet.

OPJAAGBONUS
Albert Heijn heeft met de uitzendbureaus zogenaamde opjaagbonussen af-
gesproken. Een hele week jakkeren en door één foutje je beloning kwijtraken, 
dikwijls zelfs niet door eigen schuld veroorzaakt. De opjaagbonus is 110%. 
Dus normaal is 100% produceren. Produceer je 110% dan heb je recht op die 
bonus. Die bonus ligt vast in de contracten met de uitzendbureaus. Die krij-
gen extra geld als hun uitzendkrachten geen 100% maar 110% draaien. Als 
de vakbond Albert Heijn aanspreekt op de negatieve effecten van de bonus 
weten ze zogenaamd van niks.

De opjaagbonus komt uit de Verenigde Staten. Daar geldt het systeem voor 
iedereen. Maar daar hebben dan ook alle werkers (in niet-georganiseerde  
bedrijven) nagenoeg dezelfde status als uitzendkrachten hier.
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³ Renumeratie jaarover-
zicht Ahold 2011. 



En die mechanisatie en uitbesteding dan….?
AH zal zeggen dat door de mechanisatie uitzendarbeid aanzienlijk zal worden 
teruggebracht. Niemand is tegen technische vooruitgang die zware fysieke 
arbeid als orderpicken eenvoudiger maakt. 
     Uitbesteding is vrijwel altijd een verhuizing van het probleem van de uit-
zendkrachten lager in de logistieke keten. Bij de subcontractors in de keten 
(Bakker Logistics, Kuehne + Nagel, enz…) lopen honderden uitzendkrachten 
rond. De (arbeids)kosten zijn daar zo laag dat uitbesteding kan leiden tot het 
terugdraaien van mechanisatie. Oftewel: (Poolse) uitzendkrachten zijn goed-
koper en gemakkelijker te vervangen dan een robot. 
     Een schoolvoorbeeld van de vermenging van mechanisatie en uitbesteding 
is de uitbesteding van ‘de retouren’ naar Kuehne + Nagel. ‘De retouren’ was 
deels gemechaniseerd. Na de overname door Kuehne + Nagel werden de geme-
chaniseerde delen/straten van het proces eruit gesloopt. Daar staan nu Poolse 
uitzendkrachten hetzelfde werk handmatig te doen.
     Technische vooruitgang is prima, het uithollen van vakmanschap door uit-
besteding is dat niet.

DE PRAKTIJK VAN POOLSE UITZENDKRACHTEN IN NEDERLAND
Van de 6.000 distributiewerkers bij Albert Heijn heeft de helft een uitzend- of 
tijdelijk contract. Daaronder zijn veel Poolse en andere buitenlandse werkers.
      De Poolse uitzendkrachten worden door Albert Heijn onder andere inge-
huurd via Tempo team EUflex. Tempo team is een bedrijf van de Randstad-
keten. Op de website van Tempo team wordt het volgende vermeld.
 
We nemen u al het regelwerk uit handen. Van begeleiding op het werk tot 
vervoer en huisvesting. De begeleiding gaat verder dan de werkvloer. EU-Flex 
zorgt ook voor goede, nette huisvesting.4

 
De Poolse distributiewerkers klagen over opjaaggedrag, intimidatie, geschei-
den kantines en respectloze behandeling. Niet alleen op de werkvloer, maar 
ook in de begeleiding en in de huisvesting. Een niet-uitputtende lijst met 
klachten:
 
     -Bijtelling betalen voor een bedrijfsauto waarvan nooit gebruik is gemaakt.
     -Boetes voor vermist interieur dat er nooit geweest is.
     -Er is geen wasmachine in de huisvesting aanwezig. Wel beloofd, maar niet  
      aanwezig. 150 mensen kunnen hun kleding wassen voor 5 euro per persoon  
      per keer als ‘service’ van het park.
     - “We mogen op een vrije dag niet van het park, als er meer werk is, moet je  
      gaan werken.”
     -Verzoeken om verlof om enkele dagen verlof om naar Polen te gaan (in ver- 
      band met bijvoorbeeld verjaardagen, familiebezoek), worden resoluut afge- 
      wezen. Wie toch wil gaan, hoeft niet meer terug te komen.
     -Intimidatie: dagdienst vragen is nachtdienst werken. Stelletjes werken  
      meestal verschillende diensten waardoor ze niet samen de dag kunnen  
      doorbrengen.
     -Er geldt de ongeschreven wet: “klagen is opzouten”
     -De opjaagbonus: een extraatje bij een 110% norm, maar maak je op vrijdag- 
      middag 1 foutje, PLOF: weg extraatje.
 
De bedrijfsvoering van Albert Heijn is voor een extreem groot gedeelte ge-
baseerd op mensen met een onzeker contract. Niet alleen huurt Albert Heijn 
duizenden uitzendkrachten in, ook gooit Albert Heijn “de begeleiding en het 
regelwerk” over de schutting. De uitzendkrachten worden niet of nauwelijks ge-
schoold. De Poolse uitzendkrachten spreken niet of nauwelijks Nederlands.  
      Albert Heijn wil blijkbaar zoveel mogelijk risico uitbesteden. Het gevolg er-
van is merkbaar op de werkvloer en op de ‘Polencampings’: onzekerheid troef.

OM DE TOPMANAGERS EN AANDEELHOUDERS TE BEDIENEN
De aandeelhouders van Ahold varen er wel bij. Ahold heeft zoveel geld in kas 
dat het sinds 2010 voortdurend en op grote schaal eigen aandelen inkoopt. De 
teller staat al op 1,5 miljard euro! Dat verhoogt de waarde per aandeel terwijl 
het dividend per aandeel natuurlijk ook stijgt. Aan dividend is sinds 2008 ook 
1,5 miljard euro uitgekeerd.

Voor dit beleid krijgen de topmanagers riante beloningen5. Neem Ahold-ceo 
Dick Boer. Hij had in 2011 een basissalaris van 945 duizend euro. Zijn  bo-
nus is een verdubbeling van het salaris als de doelen zijn gehaald. En zelfs 
maximaal 125 procent daarvan als hij zijn doelen overtreft. Als Ahold Boer 
ontslaat, heeft hij recht op een afkoopsom ter hoogte van een jaarsalaris. 
Boer participeert daarnaast in het pensioenplan van Ahold à raison van 131 
duizend euro in 2011. Hij kreeg 771 duizend euro aan eigen aandelen toe-
gespeeld. Al met al kwam het inkomen in 2011 zo uit op 2,73 miljoen euro. 
Een forse verhoging ten opzichte van 2010 toen Boer nog maar 2,06 miljoen 
kreeg…Boer bezit 199.591 aandelen Ahold, waarvan hij er 44.376 niet direct 
mag verkopen. 

Het levert leden van de raad van bestuur wel wat op om op te stappen door 
de aandelen tegen de actuele waarde te verkopen. In 2011 vertrokken John 
Rishton en Kimberly Ross met exorbitante bedragen in de zak als gevolg van 
het beleid om de aandeelhouderswaarde fors te verhogen door de inkoop van 
eigen aandelen.

Het is financieel ook best aantrekkelijk om commissaris bij Ahold te zijn. De 
voorzitter van de raad van commissarissen is René Dahan. Voor zijn toe-
zichthoudende taak kreeg hij in 2011 een vergoeding van 90 duizend euro (86 
duizend in 2010). Ook hij heeft direct belang bij verhoging van de aandeel-
houderswaarde. Hij bezit zelf 112 duizend aandelen.

Het kan niet op. Tijdens de jaarvergadering in 2010 vraagt een kritische aan-
deelhouder waarom de commissarissen naast een hogere beloning ook nog 
eens een vaste reiskostenvergoeding van vijfduizend euro per intercontinen-
tale vlucht willen. Een ander komt met de suggestie om een eigen vliegtuig 
aan te schaffen. Dahan antwoordt dat de hoge vervoerskosten niet zozeer te 
maken hebben met de prijs voor een ticket, maar met het tijdsbeslag. Dahan 
vraagt begrip voor de exorbitante verhoging van de vergoedingen. “Het al-
lerbelangrijkste is - het is echt van belang dat te begrijpen – dat Ahold hoopt 
hiermee zijn nieuwe leden van Raad van Commissarissen te werven van de 
beste kwaliteit, die de aandeelhouders ook de beste prestatie zullen geven. 
Dit is waar het om gaat.”

In 2011 slikken de aandeelhouders het aandelenterugkoop- en beloningsbe-
leid voor de top zonder verder morren.

Weer een jaar later kon Dick Boer prachtige cijfers presenteren. De nettowinst 
was in 2011 met 19 procent gestegen naar ruim een miljard euro. De aandeel-
houders konden slechts applaudisseren voor een verhoging van het dividend 
met 38 procent (naar 40 cent per aandeel). In 2008 bedroeg de winstuitkering 
per aandeel nog maar 16 cent.
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4 http://www.tempo-
team.nl/uitzenden/werk-
gevers/onze-diensten/
eu-flex.xml 

5 Renumeratie jaarover-
zicht Ahold 2011. 

15



HET VERSCHIL
In veel Europese landen, met inbegrip van Nederland, zorgt zelfs wanneer 
werkers geen cao hebben het arbeidsrecht voor individuele arbeidscontracten 
die een basisbescherming garanderen voor de werkers. Dat is niet het geval bij 
niet-vakbondsleden in de Verenigde Staten die geen contracten hebben en die 
letterlijk op staande voet door hun werkgever ontslagen kunnen worden. En 
zonder vakbond geen cao.

Bovendien bestaan er niet dezelfde Europese programma’s voor pensioen of
gezondheidszorg, waar Ahold medewerkers in Europa van kunnen genieten. 
De situatie maakt de noodzaak voor de Amerikaanse werkers om vakbonden 
te vormen zelfs nog dringender omdat vakbonden werkelijk de enige optie zijn 
die werkers hebben om op te komen voor betaalbare ziektekostenverzekering, 
pensioenrechten en andere essentiële uitkeringen die werkers en hun gezinnen 
nodig hebben.

Het contrast tussen de manier waarop Ahold arbeid in vakbondswinkels 
behandelt en hoe werkers worden behandeld in de nietvakbondsoperatie is 
schrijnend.

Meer informatie op: www.iholdcampaign.org

TOP VERSUS WERKVLOER
Albert Heijn-baas Sander van der Laan ontving een salaris van 700.000 euro. 
Dat kan bijna verdubbeld worden als hij bepaalde doelstellingen behaalt. Ver-
gelijk de salarissen en bonussen van het Albert Heijn- en Ahold-managment 
eens met de salarissen van de distributiewerkers die het zware werk verrich-
ten. Omgerekend naar een 40-urige werkweek verdient Sander van der Laan 
€330,- per uur. Ruim 30 x zoveel als het distributiewerk! Het werk dat je nooit 
ziet in de vrolijke reclamefilmpjes van Albert Heijn. Vergelijk de salarissen en 
bonussen van de top eens met de opjaagbonussen van de uitzendkrachten. 
Zou hier ook gelden: één foutje, weg bonus, weg baan?
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HET AMERIKAANSE GEZICHT VAN ALBERT HEIJN

Koninklijke Ahold heeft corporate responsibilty hoog in het vaandel staan 
of het nu gaat om eerlijke producten of plastic tassen. Op papier respecteert 
Ahold werknemersrechten ook, maar in de praktijk schort het hier aan.  
Ahold’s houding in de praktijk is er een van intimidatie. 

Terwijl twee derde deel van de werkers van Ahold in de Verenigde Staten  
genieten van de voordelen en bescherming van een contract met de United 
Food and Commercial Workers Union (UFCW ), wordt het overige derde deel 
van ongeveer 30.000 werkers van Ahold dezelfde keuze ontzegd. Zij worden 
geconfronteerd met agressieve antivakbondsacties die hen de kans op een  
stem op hun werk te hebben ontneemt. Dit recht op vrije vakvereniging staat  
in het United Nations Global Compact dat Ahold pro-actief ondertekend heeft 
en waar het concern op papier goede sier mee maakt.

In Richmond, Virginia, waar Ahold een niet-vakbonds supermarktketen ope-
reert onder naam Martin’s,  mogen de werkers niet zelf kiezen of ze zich wel  
of niet bij een vakbond willen aansluiten. Sinds tweeënhalf half jaar wordt 
Ahold door aandeelhouders aangehouden dit beleid een halt toe te roepen. 

IN DE PRAKTIJK
Donald Gathers, een van de werkers bij Martin’s van Ahold, was een vakbonds-
lid in zijn vorige baan voordat hij in de winkel van Martin’s in Forest Hill begon 
te werken vorig jaar. Nadat hij een verplichte antivakbondsvergadering moest 
bijwonen, besloot Donald een brief aan zijn collega’s te schrijven waarin hij zijn 
zorgen kenbaar maakte over de hardnekkige antivakbondsneigingen bij Martin’s. 
“Het verbaast mij dat Ahold zo hard vecht om het onmogelijk te maken  
voor ons om een vakbond te vormen bij Martin’s hier in Richmond wanneer we 
op hetzelfde moment collega’s iets verderop hebben in het noorden van Virginia 
en Maryland die vakbondsleden zijn,” zegt Donald.

Het besluit van Ahold om 35% van zijn Amerikaanse medewerkers, zoals Donald, 
hun basisrecht om een keuze te maken te weigeren heeft serieuze gevolgen voor 
deze medewerkers, gezien het feit dat cao’s de enige manier zijn waarop werkers 
in de Verenigde Staten hun fundamentele arbeidsrechten kunnen waarborgen.
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