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IKEA Nederland heeft akkoord over nieuwe CAO IKEA Nederland heeft akkoord over nieuwe CAO 
                                                                              
Amsterdam, 28 oktober 2009 - IKEA B.V. Nederland is een nieuwe eenjarige 
CAO overeengekomen met de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers 
(W.I.M.) en FNV Bondgenoten. In de CAO is een loonsverhoging 
afgesproken van gemiddeld 1,5%. De verhoging bestaat uit een structurele 
verhoging van 1% en een beoordelingsverhoging van een 0,5% tot 1%. De 
CAO geldt van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010.  
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‘Het is bijzonder dat IKEA in deze economisch lastige tijd een dergelijke CAO heeft 
afgesloten’ zegt Michel Koppen, HR manager van IKEA Nederland. ‘We zijn er trots 
op dat het ons gelukt is zowel een loonsverhoging af te spreken als de 
werkgelegenheid te garanderen’.  
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Deeltijd leidinggeven Deeltijd leidinggeven 
In de nieuwe CAO biedt IKEA nu ook leidinggevenden de mogelijkheid om in duo of 
deeltijd te werken. Al geruimte tijd geldt dit voor medewerkers. Judith Hortensius 
voorzitter van de W.I.M.: ‘Dit is een goede stap. Door deze uitbreiding kunnen ook 
medewerkers die graag deeltijd willen werken een leidinggevende functie vervullen.’ 
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Groen naar het werk Groen naar het werk 
Met de regeling ‘Groen reizen’ die op 1 april 2009 effectief is geworden, kunnen 
medewerkers van IKEA volledig vergoed naar het werk te reizen met trein, tram, bus 
en metro. IKEA wil de regeling uitbreiden met vergoedingen voor bijvoorbeeld 
fietsenstallingen en reizen per pont.  
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Over IKEA Over IKEA 
IKEA is in 1943 door Ingvar Kamprad als eenmanszaak in Zweden opgericht en 
inmiddels uitgegroeid tot een wereldonderneming. Op dit moment zijn er 302 IKEA 
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woonwarenhuizen in 37 landen. IKEA biedt functionele en mooi ontworpen meubels 
en woonaccessoires tegen lage prijzen, zodat de meeste mensen ze kunnen betalen. 
IKEA maakt in de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van milieuvriendelijke 
mogelijkheden en ondersteunt op structurele basis initiatieven die goed zijn voor 
bijvoorbeeld kinderen en het milieu. In Nederland heeft IKEA 12 vestigingen: in 
Amersfoort, Amsterdam, Barendrecht, Breda, Delft, Duiven, Eindhoven, Groningen, 
Haarlem, Heerlen, Hengelo en Utrecht. 
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