
 
 

 1/4 07/09/2011 

PRINCIPEAKKOORD 

IKEA CAO 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 

 

Op 7 september 2011 heeft IKEA Nederland BV en Inter IKEA Systems BV (“IKEA”) 

enerzijds en de Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (“W.I.M.”) anderzijds, een 

principeakkoord bereikt in het CAO-overleg 2011/2012. CAO-partijen zijn tevreden 

met het in dit principeakkoord gepresenteerde resultaat van de onderhandelingen. 

De W.I.M. legt het akkoord positief aan haar leden voor.  

 

IKEA heeft dit resultaat als eindbod voorgelegd aan FNV Bondgenoten (“FNV”). 

 

LOOPTIJD EN BEOORDELINGSCYCLUS 

De looptijd van de CAO is 1 jaar: 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012. 

1 SALARISVERHOGING EN VERGOEDINGEN 
 

Per 1 oktober 2011:  

Structurele verhoging    A =   2,0 % 

 

Beoordelingsverhogingen   X =  1,0% 

Y =  1,5% 

Z =  2,25% 

 

De beloningsmatrix is dan als volgt:  

 Onvoldoende Verbetering nodig Goed Uitstekend 

Min – max A= 2% A + X= 3% A + Y= 3,5% A + Z= 4,25% 

100%-115% ½ A= 1% A + ½ X= 2,5% 
A + ½Y= 

2,75% 

A + ½ Z= 

3,13% 

Boven 115%*  ¼ A=0,5%* A=2%* A=2%* A=2%* 

* Dit percentage van 12 maal het maandsalaris wordt uitbetaald als eenmalige uitkering. 
 

Minimum en maximum lijn van de salarisschalen 

Dit jaar worden de minimum- en maximumlijn van de salarisschalen aangepast met 

2%. 

 

Eenmalige uitkering februari 2012 

In februari 2012 betaalt IKEA een eenmalige (bruto) uitkering van 1% van de 

betaalde uren van het kalenderjaar 2011 aan medewerkers die op 1 februari 2012 in 

dienst zijn. 

 

Jeugdlonen 

Jeugdschaal voor 16-jarigen komt te vervallen, waardoor 16-jarigen automatisch 

instromen in de schaal voor 17-jarigen.  

 

Studie naar ervaringsschalen voor jeugdloners. 

Momenteel maakt IKEA gebruik van jeugdschalen, voor medewerkers jonger dan 23 

jaar. Partijen zullen gedurende de looptijd van de CAO een studie verrichten naar de 

mogelijkheid en gevolgen van ervaringsschalen voor jeugdloners bij IKEA.  
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Reiskosten 

Verhogen van de tegemoetkoming voor de uitgaven voor het dagelijks heen en weer 

reizen tussen woon- en standplaats met € 0,10 per gewerkte dag: 

  

Afstand van 0 -10 km van € 1,75 naar € 1,85 

Afstand van 10-15 km van € 3,75 naar € 3,85 

Afstand van 15-20 km van € 4,50 naar € 4,60 

Afstand van 20 km of meer  van € 6,50 naar € 6,60 

 

Consignatietoeslag Technische Dienst 

De consignatietoeslag die medewerkers Technische Dienst ontvangen voor standby 

diensten zal worden verhoogd van € 19 bruto per dag naar € 24,66 bruto per dag. 

2 PENSIOENREGELING 
 

De premieverdeling van 75% werkgever en 25% medewerker blijft van kracht.  

De overeengekomen maximum premie van 5% voor medewerkers geldt tot en met 

31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 komt de maximering van de premie voor 

medewerkers te vervallen.  

3 FLEXIBILITEIT EN INZETBAARHEID (INROOSTERING)  

 

Manifest 

Partijen zullen gezamenlijk kijken naar verbeteringen die mogelijk zijn in het proces 

dat leidt tot inroostering van medewerkers. In dat kader zal een manifest worden 

opgesteld waarin partijen het gedeelde belang van goede roosters en de 

uitgangspunten rondom roostering beschrijven en bekrachtigen. In het manifest zal 

omschreven worden wat een medewerker kan doen, indien hij van mening is dat hij 

niet conform het manifest is behandeld. Tevens zal een gewenste toekomstige 

situatie worden omschreven, waarbij de legitieme belangen van medewerkers en 

werkgever worden gewaarborgd. Bij dit principeakkoord hoort een bijlage die een 

aantal uitgangspunten bevat die reeds zijn opgesteld. 

 

Procesgang 

Partijen zullen voor medewerkers een beschrijving van de procesgang van het 

roosteren maken voor 1 november 2011. Als basis zal de huidige procesgang dienen. 

Tevens zal duidelijkheid worden gecreëerd worden: 

 Het belang en de uitgangspunten van een rooster 

 Het tijdspad en duidelijkheid over overlegmomenten over het rooster tussen 

leidinggevende en medewerker 

 De mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de medewerker 

 De rol en verantwoordelijkheden van de leidinggevende. 

 
Beschikbaarheidsframe 

Partijen zullen de mogelijkheden onderzoeken van een beschikbaarheidsframe. 

Hierbij zal onderzocht worden of beschikbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers 

beter in balans gebracht kunnen worden, onder andere door meer 

verantwoordelijkheid te geven aan individuele medewerkers en teams voor de 

invulling van de roosters. 

 

Zaterdagen 

De medewerker kan worden verplicht om maximaal 13 zaterdagen per 26 weken te 

werken. Voor contracten van 12 uur of kleiner bestaat geen restrictie. 
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Zondagen en/of feestdagen 

De medewerker kan tot maximaal de helft van het aantal zondagen en/of feestdagen 

per kalenderjaar van de desbetreffende vestiging worden ingeroosterd met een 

maximum van achttien zondagen en/of feestdagen per jaar. Voor contracten van 12 

uur of kleiner bestaat geen restrictie. 

 

Recht op vrij weekend 

Medewerkers met een contract van 13 uur of meer hebben recht op één vrij weekend 

(zaterdag-zondag) per 4 weken.  

 

Koopavonden 

Voor de vaststelling van het aantal te werken koopavonden, tellen alle diensten 

waarop een medewerker is ingeroosterd na 18.00 uur als koopavond. 

 

De medewerker kan volgens de tabel verplicht worden ingeroosterd op koopavonden: 

Contracturen Maximale aantal verplichte 

koopavonden 

32 uur of meer 8 koopavonden per 4 weken 

13 uur t/m 31 uur 6 koopavonden per 4 weken 

12 uur of minder Geen maximering 

 

Wijzigingen Roostertijden 

 Wijziging Artikel 12.A.2:  

De medewerker kan worden ingeroosterd op zaterdagen tussen 06.00 uur en 

22.00 uur. (voorheen 21.00 uur)  

 Wijziging Artikel 12.A.3.A: 

De medewerker kan worden ingeroosterd op zon- en feestdagen tussen 08.00 uur 

en 19.00 uur. (voorheen 18.00 uur) 

 

Tekstueel opnemen van protocol 4 van de IKEA CAO 2004/2005 

In plaats van de verwijzing naar de protocolafspraak in artikel 19C van de huidige 

CAO, zullen partijen protocol 4 uit de CAO 2004/2005 in de tekst van de nieuwe CAO 

2011/2012 verwerken.  

4 OVERIGE PUNTEN  

 

Vakantieaanvraag vervroegen 

Gedurende de looptijd van de CAO zal een proef gedaan worden met het vroeger 

inventariseren van de zomervakantie. Vóór 1 december zal de planning van de 

zomervakantie geïnventariseerd worden. Voor de kerst wordt de medewerker op de 

hoogte gebracht of de planning akkoord is. In het voorjaar zal deze proef 

geëvalueerd worden.  

 

Onderzoek nachtwerk en pilot met nachtwerk in Heerlen 

In Heerlen vindt een pilot plaats waarbij een beperkte groep Goodsflow medewerkers 

de vrijdagnacht werkt, waardoor er op zaterdagavond niet gevuld hoeft te worden. 

Partijen zullen tussen 1 oktober en 1 januari onderzoek doen in 4 vestigingen, 

waaronder Heerlen, naar de meningen en behoeften van Goodsflow medewerkers ten 

aanzien van nachtwerk en de ervaringen van de Goodsflow medewerkers in Heerlen. 

Aan het einde van het onderzoek zullen partijen de uitkomsten in februari/maart 

evalueren, waarbij ook de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van nachtwerk aan de 

orde zullen komen en een beslissing genomen zal worden over de pilot in Heerlen.  
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Innovatieve afspraken over “Groen en gezond” 

Gedurende de looptijd van deze CAO zal een studie worden gedaan naar de 

mogelijkheden en effecten van een persoonsgebonden budget met als thema “Groen 

en gezond” (bijvoorbeeld voor sporten). Hierbinnen wordt onderzocht wat het effect 

is van een eventuele bijdrage op de levensstijl van medewerkers en wat de 

mogelijkheden zijn om medewerkers te ondersteunen bij een gezonde levensstijl. 

Beschikbare voorbeelden zullen hierin worden meegenomen. Bij dit principeakkoord 

hoort een bijlage die een aantal uitgangspunten bevat die reeds zijn opgesteld. 

 

Onderzoek werkdruk 

Partijen zullen gedurende de looptijd van de CAO gezamenlijk een studie verrichten 

naar de ervaring van werkdruk van medewerkers, met als doel de werkdruk in kaart 

te brengen. Bij knelpunten zullen, indien noodzakelijk, deskundigen worden 

ingeschakeld. Eventuele oplossingen zullen gezamenlijk worden besproken en 

opgepakt.  

 

Evaluatie schaalindeling Technische functies 

De Regeling Technische functies die per 1 september 2008 is ingegaan, waarbij de 

weging van de Technische functies iedere 5 jaar geëvalueerd zou worden, zal komen 

te vervallen. De huidige inschaling van de huidige functies Technische Dienst wordt 

bekrachtigd. 

 

Bezwaar tegen beoordeling 

Op het beoordelingsformulier zal worden aangegeven hoe medewerkers bezwaar 

kunnen maken tegen hun beoordeling. 

 

Schaal 14 en hoger buiten werkingssfeer CAO 

De CAO zal niet van toepassing zijn op functies die gewaardeerd zijn in schaal 14 of 

hoger. 
 

Tekstuele wijzigingen  

Ten behoeve van wettelijke aanpassingen en verduidelijking van de IKEA CAO, wordt 

een aantal CAO-teksten aangepast. Hiertoe zal tussen partijen redactieoverleg 

plaatsvinden.  

 

CAO boekje  

Alle medewerkers kunnen een CAO boekje ophalen bij de afdeling Human Resources, 

aanvragen bij het HR Service Centre en inzien op IKEA Inside.  

 

Aldus overeengekomen op 7 september 2011 te Doorn, 

 

IKEA Nederland BV Werknemersvereniging IKEA   

Inter IKEA Systems BV Medewerkers 

 

 

 

Liesbeth de Kruif Judith Hortensius  

Manager Human Resources Voorzitter  


