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Addendum bij Collectieve arbeidsovereenkomst Redwave PTO BV – 

steigeroperators, 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 

 
 

Artikel 7.3 moet zijn: 

7.3 Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als flexerator of slingeraar werken 33,6 uur per 

week, zonder vast rooster en zonder vaste werktijden en op één tot drie werklocaties (flexerator) of 

drie tot zes werklocaties (slingeraar). 

Artikel 9.3 moet zijn: 

9.3 De flexerator verricht werkzaamheden op één tot drie locaties, zonder vast rooster en vaste 

werktijden; de toeslag voor de functie van flexerator is € 150,00 bruto per maand. De slingeraar 

verricht werkzaamheden op drie tot zes locaties, zonder vast rooster en vaste werktijden en ontvangt 

daarvoor een toeslag van € 300,00 bruto per maand. 

Artikel 10.4 moet zijn: 

10.4 Medewerkers die in opdracht van de werkgever 4 uur langer moeten werken of 4 uur eerder 

moeten beginnen dan hun geplande dienstrooster, hebben recht op een maaltijdvergoeding van 

€15,00. Dit is inclusief twee drankjes.  

Artikel 10.5 moet zijn: 

10.5 Verschoven dienst: de werkgever mag de diensten van een medewerker, met instemming van 

de medewerker en op de dag waarop de dienst moet worden uitgevoerd, verschuiven. Een ochtend- 

of middagdienst die naar de nacht wordt verschoven, wordt uitbetaald met en toeslag van 50%. En 

een nacht-, middag- of ochtenddienst die naar een middag- of ochtenddienst wordt verschoven, wordt 

uitbetaald met een toeslag van 25%. Deze toeslagen gelden niet voor medewerkers met een 

arbeidsovereenkomst als flexerator of slingeraar.  

Artikel 16.2 moet zijn: 

16.2 De berekening en vaststelling van de afstand van woonplaats naar de standplaats wordt 

gemaakt met behulp van een door Werkgever aan te wijzen, gangbare routeplanner waarbij de 

snelste route wordt gebruikt. Voor medewerkers die buiten Nederland wonen worden de kilometers 

woon-werkverkeer vergoed vanaf de Nederlandse grens naar de standplaats. 

Bijlage 2 Functieklassen moet zijn: 

Schaal C  Veld operator / Steiger operator (Vapro B en/of dat niveau, met ervaring) 


