
Wet Minimumloon & Stukloonnormering

SIMPLY DELIVER



Agenda
• Wie zijn wij 

• Vereniging van Weekbladverspreiders 
• Spread-IT 

• Wet Minimumloon 
• Stukloonnormering 

• Uitleg 
• Status 

• Tooling en Cases 
• Kansen en mogelijkheden 
• Discussie en vragen

SIMPLY DELIVER



Vereniging van Weekbladverspreiders
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• Opgericht nav WML om de weekbladverspreiders te verenigen 
• Noodzakelijk om de eerste concept normering van tafel te krijgen 

• Mogelijkheden door ons te verenigen 
• Verkooploket folders met de krant verspreiden 
• Andere grote wet&regelgeving gezamenlijk aanvliegen 
• Tegenwicht bieden aan MailDB en grote nationale 

huis-aan-huis verspreiders



Wie en wat is Spread-IT?
• Softwareleverancier/business-partner 
• Online verspreidingssoftware voor (on)geadresseerd drukwerk 

• Huis-aan-Huisbladen 
• Abonnementsbladen 
• Dagbladen 
• Folders 

• Supply Chain (van uitgever tot klant) 
• SaaS-oplossing
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Onze peilers
• Altijd toegankelijk 
• Voor groot en klein 

• Schaalbaar 
• Betaalbaar 

• Inzicht verschaffen 
• Ketenintegratie
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Wet Minimumloon
• Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook voor werkzaamheden op basis 

van een Overeenkomst van Opdracht (OVO). 

• Omdat er minimaal tot geen toezicht is op de werkzaamheden is er een 
keuzemogelijkheid voor de verspreider 
• Bezorgers wekelijks vragen naar de gewerkte uren en deze uitbetalen 
• Conform normering werken die voor de branche bepaald is 

• Uit de administratie moet blijken dat bezorgers gemiddeld minstens het 
minimumloon betaalt krijgen voor het aantal uren dat zij werken.
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Normering - uitleg
• Door minimaal toezicht is het mogelijk om een normering vast te stellen voor de 

werkzaamheden 
• De normering moet door de branchevereniging aangeboden worden 
• Geldt voor de gehele branche 
• Verspreiders die zich conformeren aan de normering mogen volgens de 

normering uitbetalen 
• Uurvergoeding is incl. 8% vakantietoeslag
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Stukloonnorm - traject
2018
• Januari - eerste presentatie stukloonnorm 
• Februari - Bezwaar stukloonnorm 
• Maart - aanpassingen stukloonnorm 
• April - indienen stukloonnorm bij FNV 
• Juni - afgekeurd door FNV 
• Juli - overleg MailDB en Weekbladverspreiders 
• Augustus - samenstelling werkgroep 
• September - opstellen nieuwe stukloonnorm 
• November - onderzoek van Bureau Berenschot 
• December - definitieve norm ingediend bij FNV
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2019
• Februari - Overdracht aan FNV 
• Maart - Goedkeuring FNV



Stukloonnorm - vervolg
2019 (prognose)
• April - definitieve goedkeuring FNV
• April - overhandiging Stichting van de Arbeid 
• Mei - Vaststelling Staatssecretaris 

• Na vaststelling door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt er 
plaatsing in de Staats Courant. Daarna hebben verspreiders drie maanden de 
tijd om de stukloonnorm te implementeren. 

• Ketenaansprakelijkheid is van toepassing op de WML.
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Stukloonnorm - uitleg
• De stukloonnorm is opgesteld door: 

• MailDB (Branchevereniging) 
• Vereniging van Weekbladverspreiders 
• Spread-IT 

• Definitie: De gemiddelde productiviteit van een bezorger in tijd uitgedrukt. 
Waarbij er wordt uitgegaan van de meest voorkomende situaties. 

• Uitgangspunt: Realiteit zo veel mogelijk nabootsen. Eerst tijden opgevraagd 
vanuit de bezorgers, getoetst en de normering daarop gebaseerd.
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Stukloonnorm - uitleg
De stukloonnorm bestaat uit de volgende componenten: 

• Vergaartijd 
• Laadtijd 
• Reistijd 
• Looptijd 
• Droptijd
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Data Leverancier
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Kadaster
Kaart van Nederland Openstreetmaps
Straatindelingen van Nederland Openstreetmaps

Tooling Leverancier
Routeringstool i.c.m. Bicycleprofiel OSRM (Open Source Routing Machine)



Stukloonnorm - Vergaartijd
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Vergaren Januari 2018 December 2018

Producten per uur Producten per uur

Vouwen (vanaf A3 formaat) 950 900*

Insteken (vanaf 2 producten) 1.100 1.750*

Bij het insteken kan de bezorger 1.750 losse producten in één uur verwerken

*Gemeten door onderzoeksbureau Berenschot

• Alleen van toepassing indien er sprake is van een bijproduct. 
• Zodra een bijproduct groter of gelijk is aan A3 (420 x 297 mm) dient de bezorger het product te vouwen 

alvorens in te steken in de drager.  
Een plano aangeleverde Weekblad is hiervan uitgesloten.



Stukloonnorm - (Her)laadtijd
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Laadtijd Januari 2018 December 2018

5 minuten 1 minuut*

*Gemeten door onderzoeksbureau Berenschot

Herladen
Leeftijd Gewicht in kg*

13 t/m 15 jaar 20

16 jaar en ouder 40

*Wettelijk bepaald



Stukloonnorm - Reistijd
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Reistijd Januari 2018 December 2018

Enkele reis in minuten Enkele reis in minuten

Vanaf huisadres 2:30 2:30

Vanaf depot 5:00 5:00

Als er sprake is van herladen wordt de reistijd tweemaal gerekend.

• Gemiddelde reistijd van een bezorger 
• Gemeten over meer dan 2.000 bezorgers



Stukloonnorm - Looptijd
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• Elk blok heeft een looptijd 
• Alleen te gebruiken bij geoptimaliseerde 

wijken 
• Niet te gebruiken voor buitenwijken 
• Hoge implementatiekosten door aanschaffen 

van dure kaarten en bijbehorende systemen

Situatie Januari 2018 - Blokkenkaart



Stukloonnorm - Looptijd
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• Meest optimale route door de wijk 
• Toe te passen voor alle wijkstructuren 
• Geschikt voor buitengebieden 
• Relatief lage implementatiekosten door 

gebruik van Open Source 
• 30% sneller t.o.v. blokkenkaart

Situatie December 2018 - Routering









Stukloonnorm - Droptijd
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• Geen weerspiegeling van de werkelijkheid 
• Gemiddelde van het gemiddelde 
• Bepaalde typebebouwing zijn niet beschikbaar in 

BAG

Situatie Januari 2018 - Woningtypering
Afstand tot brievenbus Droptijd Typebebouwing

0-2 meter 4 sec Appartementen

2-6 meter 8 sec Tussen- of geschakelde 
woning en hoekwoning

6-10 meter 14 sec Twee onder één kap 
Vrijstaande woning

> 10 meter 
Brievenbus aan de straat  
Wettelijk verplicht

4 sec Boerderij 
Lintbebouwing



Stukloonnorm - Droptijd
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Daadwerkelijke aantal meters en handelingstijd

Situatie December 2018 - Straat-pand





Stukloonnorm - Voorbeeldwijk
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Bruto Kranten Folders

112 110 95

• Leeftijd: 15 jaar 
• Startpunt: Huisadres

Product Formaat Aantal Stukgewicht 
in gram

Gewicht 
in gram

Weekblad Tabloid 110 95 10.450

Folder A3 95 65 6.175

Folder A3 95 14 1.330

Folder A4 95 35 3.325

Folder A5 95 4 380

Totaal: 21.660



Berekening voorbeeldwijk
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Component Opmerking Compleet 
Tijd in minuten

Zonder bijproducten 
Tijd in minuten

Vergaartijd*

- Vouwen ((95 * 2) * 60) / 900 00:12:40

- Insteken (95 * 60) / (1.750 / 5) 00:16:37

Laadtijd Gewicht van 20 kg 00:01:00 00:01:00

Reistijd Huisadres 00:02:30 00:02:30

Laadtijd (herladen)# Gewicht van 1,66 kg 00:01:00

Reistijd (herladen)# Huisadres 00:05:00

Looptijd 00:17:53 00:17:53

Droptijd 00:14:57 00:14:57

Totaal: 01:11:37 00:36:20

* Vergaartijd is alleen van toepassing als er producten vergaard moeten worden tot één product

# Herladen is alleen van toepassing als niet alle producten in één keer meegenomen kunnen worden omdat het maximale gewicht overschreden wordt.



Vergoeding voorbeeldwijk WML
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Vergoedingen o.b.v. WML - 1 januari 2019
13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 22 jaar 

en ouder

Uursvergoeding € 2,80 € 2,80 € 2,80 € 3,22 € 3,69 € 4,43 € 5,13 € 6,53 € 7,93 € 9,33

Incl. Vakantietoeslag (8%) € 3,02 € 3,02 € 3,02 € 3,48 € 3,99 € 4,78 € 5,54 € 7,05 € 8,56 € 10,08

Minimale vergoeding voorbeeldwijk (00:36:20 uur)
13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 21 jaar 22 jaar 

en ouder

Minimale vergoeding € 1,83 € 1,83 € 1,83 € 2,11 € 2,41 € 2,90 € 3,35 € 4,27 € 5,19 € 6,10

Per Duizend € 16,65 € 16,65 € 16,65 € 19,14 € 21,94 € 26,34 € 30,50 € 38,82 € 47,14 € 55,47



Kansen & Mogelijkheden
• Bezorgers werven met lagere leeftijd 

• Wervingscampagne 
• Cadeaubon voor doelgroep 

• Folderverkoop starten/vergroten in eigen gebied(en) 
• Doelgroepmarketing 

• Plaats uw debiteuren op de kaart en zie waar uw kansen liggen 
• CBS data
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Vragen?
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