
 

 

EINDBOD HEMA CAO’S 2011 – 2012 
 

HEMA heeft op maandag 4 april 2011 aan de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV 

Dienstenbond en VHP², het navolgende eindbod gedaan, dat door de werknemerorganisaties zal 

worden voorgelegd aan de achterban: 

 

CONTRACTDUUR EN WERKINGSSFEER   

� Een looptijd van 14 maanden voor de HEMA CAO en de HEMA CAO HP, te weten van  

1 februari 2011 tot en met 31 maart 2012.  

� Dit eindbod geldt zowel voor medewerkers vallende onder de HEMA CAO, als voor de 

medewerkers vallend onder de HEMA CAO HP, tenzij anders vermeld of impliciet uit de tekst 

blijkt. 

 

SALARISVOORSTEL  

� Verhoging van de salarisschalen (met uitzondering van de aanloopschaal 9) en de feitelijk 

betaalde salarissen (met uitzondering van die van medewerkers die betaald worden conform de 

aanloopschaal 9) per 1 mei 2011 met 0,9% en per 1 september 2011 met 1%. 

� Het indexeren van de UC-toeslag en de IC-toeslag met ingang van deze CAO. Het afschaffen 

van de bij de UC- en IC-toeslagen behorende plafonds met ingang van 1 oktober 2011.  

� Het ophogen van de percentages van de staffel behorend bij de jeugdsalarissen van de oneven 

schalen 11 tot en met 39 (USB 1 tot en met USB 9) met 2%-punt per 1 juli 2011. 

 

INZET ONDER CONTRACT (MINUREN) 

Als in het kader van het arbeidscontractenstelsel na afloop van het contractjaar het aantal 

gerealiseerde uren van een medewerker lager is dan het overeengekomen aantal contracturen op 

jaarbasis en er derhalve minuren zijn ontstaan, dan komt de bewijslast door wiens toedoen dit is 

ontstaan bij werkgever te liggen.  

 

Bijlage 6 artikel 3 onder b van de HEMA CAO wordt dienovereenkomstig aangepast: ‘Indien echter 

de gewerkte uren lager zijn dan de contracturen en de werkgever kan aantonen dat dit door toedoen 

van de medewerker is, wordt in overleg met de medewerker, bij voorkeur schriftelijk, afgesproken dat 

de niet gerealiseerde uren in het daaropvolgende contractjaar extra worden gewerkt, dan wel 

verrekend met het vakantietegoed, dan wel verrekend met inhouding op het inkomen, à la carte 

tegoed en/of compensatiesaldo. 

 

DIENSTTIJD 

Aanpassen van de tweede bullet in de definitie van ‘diensttijd’ in artikel 1.1 van de HEMA CAO (HP), 

zodat de definitie weer in lijn is met de definitie in de HEMA CAO (HP) 2004-2007.  

In plaats van de tekst: ‘Dienstjaren, opgebouwd bij werkmaatschappijen van Maxeda of haar 

rechtsvoorgangers, tellen mee indien de medewerker na 1 juli 1999 in dienst is getreden van 

werkgever dan wel een andere werkmaatschappij van Maxeda of haar rechtsvoorgangers, mits de 

medewerker voor 6 juli 2007 in dienst getreden is bij werkgever.’, de volgende twee bullets opnemen:  

� dienstjaren opgebouwd bij werkmaatschappijen van het voormalig KBB-concern, tellen mee 

indien de medewerker voor 6 juli 2007 in dienst is getreden bij HEMA. 



 

 

� dienstjaren opgebouwd bij werkmaatschappijen van het voormalig Vendex-concern, tellen mee 

indien de medewerker ná 1 juli 1999 in dienst is getreden van HEMA dan wel een andere 

werkmaatschappij van het voormalig KBB-concern, mits de medewerker voor 6 juli 2007 in dienst 

is getreden bij HEMA. 

PLAATSING IN EEN LAGER INGEDEELDE FUNCTIE 

In artikel 5.8 lid 2 van de HEMA CAO en artikel 5.7 lid 2 van de HEMA CAO HP opnemen, dat dit 

(Plaatsing in een lager ingedeelde functie geschiedt in overleg tussen werkgever en medewerker. De 

wijziging van de arbeidsovereenkomst zal schriftelijk worden vastgelegd en door werkgever en 

medewerker voor akkoord worden ondertekend.) alleen geldt in de situatie van het gaan vervullen 

van een functie die is ingedeeld in een lagere functiegroep als gevolg van disfunctioneren. 

 

TELEFOONKOSTEN 

Artikel 9.6 HEMA CAO (tegemoetkoming telefoonkosten) op een aantal plaatsen actualiseren.  

Het artikel komt dan als volgt te luiden: 

artikel 9.6  tegemoetkoming telefoonkosten 

1.  Werkgever verstrekt aan een medewerker, van wie de aard van de werkzaamheden met zich 

meebrengt dat hij buiten de normale dagelijkse arbeidstijd telefonisch bereikbaar moet zijn, een 

tegemoetkoming in de kosten van € 11,23 bruto per maand. 

 

2.  In geval van ziekte wordt de telefoonkostenvergoeding doorbetaald in de maand van ziekte en de 

daaropvolgende maand. Nadien wordt de telefoonkostenvergoeding stopgezet tot het moment 

van herstel. 

 

3.  Werkgever kan een medewerker ook voor vergoeding van eventuele zakelijke gesprekskosten in 

aanmerking laten komen. 

 

4.  Voorzitters en secretarissen van de ondernemingsraden komen, voor zolang zij deze functie 

bekleden en voor zover zij niet al op andere gronden een tegemoetkoming in de telefoonkosten 

ontvangen, in aanmerking voor de tegemoetkoming als genoemd in lid 1. 

 

5.  Bovenstaande tegemoetkomingen worden verstrekt voor zover en voor zolang dit binnen de 

fiscaal toegestane grenzen valt en de medewerker niet de beschikking heeft gekregen over een 

(mobiele) telefoon van werkgever. 

 

Aan artikel 9.6 HEMA CAO HP (tegemoetkoming telefoonkosten toevoegen: ‘Bovenstaande 

tegemoetkoming wordt verstrekt voor zover en voor zolang dit binnen de fiscaal toegestane grenzen 

valt en de medewerker niet de beschikking heeft gekregen over een (mobiele) telefoon van 

werkgever.’ 

 



 

 

UITKERING BIJ OVERLIJDEN 

In de HEMA CAO HP (net als in de HEMA CAO) een artikel opnemen over uitkering bij overlijden, om 

aldus de bestaande praktijk te formaliseren. 

 

ZIEKTEVERZUIMCONTROLEREGLEMENT 

Artikel 11 lid 4 van het ziekteverzuimcontrolereglement in zowel de HEMA CAO als de HEMA CAO 

HP zodanig aanpassen, dat de betaling van het salaris inclusief de eventuele vaste UC-toeslag 

slechts bij wijze van voorschot wordt uitbetaald, indien de medewerker binnen een week nadat hij van 

het oordeel van de arbodienst in kennis is gesteld, aantoont dat daadwerkelijk een 

deskundigenoordeel is aangevraagd. 

 

PILOT (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK)  

In filiaal Reguliersbreestraat in Amsterdam zal met ingang van 1 mei 2011 een pilot worden gestart 

met opening op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur, buiten de normale dagelijkse arbeidstijd van artikel 

1.1 onder 7 van de HEMA CAO. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

� er zal beveiliging aanwezig zijn vanaf 23.00 uur; 

� er zullen altijd vier medewerkers aanwezig zijn, waarvan één leidinggevende; 

� sluiten gebeurt altijd met twee medewerkers, waarvan één leidinggevende; 

� medewerkers worden op basis van vrijwilligheid ingepland; 

� er zullen uitsluitend medewerkers van 18 jaar of ouder worden ingezet; 

� medewerkers moeten na 02.00 uur de mogelijkheid hebben om veilig met eigen vervoer of de 

nachtbus thuis te komen. Een en ander ter beoordeling van de medewerker. 

 

VERDERE UITROL NIEUWE BEOORDELINGSSTRUCTUUR (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

Invoering van competentie-gericht beoordelen en de 5-puntsschaal voor de toekenning van 

periodieken voor de resterende medewerkers uitstellen  tot de ingang van de volgende CAO, zodat 

HEMA meer gelegenheid heeft zich te beraden of dit systeem het geschikte systeem is om ook voor 

deze groep toe te passen. 

 

UITZENDKRACHTEN IN DISTRIBUTIECENTRUM (DC) (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

HEMA DC gaat als beleid hanteren om de inzet van uitzendkrachten tot maximaal 25% gemiddeld 

over een kalenderjaar van het totale aantal FTE’s uitgedrukt in uren in de DC-organisatie te 

beperken. De realisatie hiervan is mede afhankelijk van bijzondere interne of externe 

omstandigheden. HEMA zal jaarlijks verslag doen van genoemd uitzendkrachtpercentage. 

  

PERSONEELSBEZETTING FILIALEN (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

HEMA zegt toe dat de in de cao-onderhandelingen aangedragen vraagstukken over 

personeelsbezetting in de filialen besproken zullen worden met het bestuur van de VHP². De 

uitkomsten van dat overleg zullen, zover relevant voor de CAO, door HEMA worden teruggekoppeld 

aan CAO-partijen. Volgens afspraak gebeurt dit in het najaar 2011. 

WERKKOSTENREGELING (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

HEMA zal de mogelijke gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling op de (individuele) 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken met haar werknemers onderzoeken. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden in het najaar 2011 teruggekoppeld aan en besproken met CAO-partijen.  



 

 

WAJONG (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

HEMA zal haar staande beleid ten aanzien van Wajongers op juridische houdbaarheid (laten) toetsen 

en de uitkomsten van die toetsing zo spoedig mogelijk terugkoppelen aan CAO-partijen. 

PROMOTIE VAN WERKNEMERS VAN DE HEMA CAO NAAR DE HEMA CAO HP 

(PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

De salarisgevolgen bij promotie van de HEMA CAO naar de HEMA CAO HP blijken in de praktijk 

voor medewerkers onvoldoende duidelijk te zijn. Daarom zal HEMA aan iedere individuele 

medewerker die dit betreft een begrijpelijke specificatie verstrekken en hem/haar desgewenst een 

mondelinge toelichting geven. 

EVC (PROTOCOLLAIRE AFSPRAAK) 

Dit onderwerp zal in het najaar 2011 door CAO-partijen worden besproken. 

HEMA B.V.        

 

 


