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Inleiding
De W.I.M. is ruim voor de zomer 2022 begonnen met de voorbereidingen op de
cao-onderhandelingen van het najaar 2022. Politieke, maatschappelijke, economische en
arbeidsmarktontwikkelingen hebben we bijgehouden en geanalyseerd. Uiteraard is er ook
gekeken naar de woonsector en de ontwikkelingen bij IKEA. Tenslotte is er in een drietal
uitgebreide enquêtes bij leden uitgevraagd hoe het met hen gaat, waar ze behoefte aan
hebben om hun werk (nog) beter te kunnen doen, waar de verbeterpunten zitten bij IKEA
als werkgever en welke prioriteiten wij in de cao-onderhandelingen moeten leggen. Dat
heeft mooie en belangrijke inzichten gegeven en is onze basis voor de komende
onderhandelingen.

Context 2022 - 2023
Waren de jaren 2020 en 2021 bijzondere jaren met betrekking tot de corona pandemie,
ook 2022 is een bijzonder jaar. Niet alleen omdat COVID-19 begin 2022 nog tot
maatregelen heeft geleid en we nog niet weten wat het najaar brengt, maar ook omdat
de oorlog in Oekraïne leidt tot politieke en economische instabiliteit. We zien allemaal dat
de inflatie een enorme vlucht heeft genomen en de energieprijzen fors gestegen zijn. Een
ernstig signaal is de verwachting van het CPB dat de armoede toeneemt: door de inflatie
is steeds meer geld nodig om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl de
inkomens beperkt stijgen. Net als voor de koopkrachtcijfers geldt dat deze cijfers de
werkelijke problematiek nog onderschatten.1. Elementen die een grote impact zullen
hebben op onze komende gesprekken.

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet voor 2023 stevige maatregelen neemt om mensen
tegemoet te komen in de gestegen kosten van levensonderhoud. Eén van die
maatregelen is een stijging van het Wettelijk Minimumloon (WML) van 10%. Een
maatregel die rechtstreeks invloed heeft op onze onderhandelingen en waar we over de
consequenties daarvan moeten spreken met elkaar.

De economische vooruitzichten voor 2023 zijn niet heel positief. De verwachte
economische groei (CPB augustus 2022)2 neemt af in 2023 nadat deze in 2021 en 2022
een inhaalslag heeft gemaakt op het eerste coronajaar 2020.

Tegelijk zien we dat in de detailhandel meer omzet gehaald wordt, maar dat dit vooral in
hogere prijzen zit. Echter, meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en winkels in
consumentenelektronica en in witgoed zetten juist minder om dan vorig jaar. De volumes
in deze branches daalden in het tweede kwartaal 2022.  Online omzet in de detailhandel
is in 2022 sterk gedaald.

Al een langere tijd is er in Nederland arbeidsmarktkrapte, er zijn te weinig mensen voor
het werk dat gedaan moet worden. Zo ook bij IKEA, er staan 220 vacatures open, wat
gelijk staat aan bijna 400 posities!

Al met al een complex speelveld met factoren waar de sociale partners beperkt invloed
op hebben, maar die wel een stevige stempel drukken op de komende onderhandelingen.

2 https://www.cpb.nl/augustusraming-2022

1 https://www.cpb.nl/augustusraming-2022
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Thema’s en partnerschap
De afgelopen jaren is het gebruikelijk geweest om met
elkaar uitgewerkte voorstellen te delen. We zien dat dit
gemakkelijk leidt tot discussies over oplossingen, terwijl we
soms vergeten waarom deze voorstellen gedaan worden.
Inmiddels zijn cao-partijen ook in gesprek om vorm te geven aan een toekomstig
partnerschap. Hoewel het ons nog niet helemaal duidelijk is hoe dat eruit moet gaan
zien, zijn er wel goede uitgangspunten met elkaar gedeeld. De W.I.M. wil daar graag in
deze onderhandelingen verder invulling aan geven. We willen met IKEA in gesprek gaan
over de thema’s waarvan onze leden aangeven dat die belangrijk zijn en waar wij
afspraken over willen maken. Onderstaand zullen we die thema’s uitwerken.

Onderwerpen die de leden belangrijk vinden
Er zijn de afgelopen maanden 3 enquêtes uitgestuurd naar onze leden. De betrokkenheid
bij onze leden is groot, 40% van onze leden uit alle stores en afdelingen heeft dit jaar 1
of meerdere van onze enquêtes ingevuld. In onze uitvraag bij de leden komen er heel
duidelijk drie thema’s naar voren waar leden afspraken over willen maken.

1) Beloning en waardering
Medewerkers geven aan dat het huidige basisloon te weinig is om van rond te komen. De
huidige inflatiecijfers en energieprijzen en dalende koopkracht leggen hier extra nadruk
op. Men ziet op tegen de stijgende kosten in het najaar en een onzeker 2023. De
gestegen inflatie, energie- en brandstofkosten vragen om direct geld in de portemonnee.
Uit de enquêtes komt nadrukkelijk terug dat dit het belangrijkste punt is in de komende
cao-onderhandelingen.

Positief is dat veel ondervraagden de secundaire arbeidsvoorwaarden bij IKEA als erg
positief ervaren. Helaas zorgt het lage uurloon ervoor dat de secundaire
arbeidsvoorwaarden (zoals een corona bonus, 13e maand, TACK etc.) niet gebruikt
kunnen worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk als extra waardering/beloning. Deze
arbeidsvoorwaarden worden nu door veel medewerkers gebruikt als een aanvulling op
het basisloon om op deze manier een leefbaar loon te krijgen.

Niet alleen loon wordt belangrijk gevonden, ook kosten voor verschillende vergoedingen
worden genoemd. Met name reiskosten die niet geheel worden vergoed. De tijdelijke
regeling die met vakbonden is afgesproken wordt als positief gezien, maar dekt nog
steeds niet altijd alle reiskosten, terwijl de brandstofprijzen nog steeds hoog zijn.

Het beloningssysteem bij IKEA wordt door de leden als onrechtvaardig beschouwd. Het
voelt oneerlijk dat medewerkers die al langere tijd in dienst zijn bij IKEA nagenoeg
hetzelfde verdienen als medewerkers die net in dienst komen. Medewerkers willen
eindelijk eens het verschil gaan zien tussen medewerkers die er al langer werken en
medewerkers die net binnen komen.

Ook missen medewerkers de waardering in loon voor het harde werken en voelen zich
niet gewaardeerd voor de extra taken die ze doen. De beloning voor een stapje harder
werken of meer taken oppakken is op dit moment verwaarloosbaar. Het gaat ook om een
waardering, persoonlijke benadering en gezien worden.

Door de arbeidsmarktkrapte die ook IKEA ervaart is het belangrijk om je als bedrijf te
onderscheiden, ook op loon, en wat de W.I.M. betreft ook op jeugdloon.

De werkgroep over beloningsbeleid heeft een aantal mooie aanbevelingen gedaan
richting een nieuw, eerlijk en transparant beloningssysteem. Hierin komen de
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onderwerpen ‘belonen voor extra taken’ en ‘periodieke
verhogingen van salaris’ terug. We willen hierover met IKEA
verder spreken tijdens de onderhandelingen. Om enerzijds
tegemoet te komen aan de vraag van leden voor een leefbaar
loon en anderzijds te bespreken hoe de medewerker ook
gewaardeerd kan worden voor hun inzet.

2) Flexibiliteit en tijd
Ongeveer 50% van de respondenten geeft aan dat ze vinden dat IKEA te veel flexibiliteit
van hen vraagt. Medewerkers hebben er moeite mee dat de wederzijdse flexibiliteit
ontbreekt. De ervaring van medewerkers is dat IKEA zelf niet flexibel is. De balans is er
niet. IKEA verandert bijvoorbeeld last-minute planningen, terwijl een dergelijk verzoek
vanuit medewerkers bijna altijd wordt afgewezen, of medewerkers op zichzelf
aangewezen zijn voor ruilingen.

Ook over de planning en roosters hebben medewerkers veel opmerkingen gemaakt. Men
begrijpt dat er door onderbezetting en de vele vacatures soms keuzes gemaakt moeten
worden en men is ook bereid zich daarvoor flexibel in te zetten. Echter, er zijn te vaak
(last minute) veranderingen/wisselingen in de roosters, er is geen ritme, medewerkers
worden teveel dagen ingeroosterd t.o.v. de contracturen die zij hebben, sommige
medewerkers willen meer werken wat niet mogelijk blijkt, de kaders van de cao en
procesgang roosteren worden niet gerespecteerd of gebruikt, medewerkers worden
teveel avonden ingeroosterd, etc; Vanuit verschillende stores komen deze reacties die
het werkplezier bij IKEA negatief beïnvloeden.

Ook het opnemen van verlof wordt als storend ervaren; het niet mogelijk is om op korte
termijn verlof aan te vragen bij IKEA. Dit moet ver van tevoren gebeuren. Tijdens de
vorige onderhandelingen hebben we hier over gesproken, maar dit blijft een punt van
aandacht bij de leden. De W.I.M. wil met IKEA in gesprek over het makkelijker en eerder
opnemen van verlof.

De W.I.M. is blij met de positieve uitkomsten van de werkgroep WeSchedule. De grotere
mate van verantwoordelijkheid en zeggenschap dragen bij aan blije medewerkers. We
zien de uitkomsten van de werkgroep als een oplossingsrichting voor het bieden van
meer regelruimte en flexibiliteit en een betere werk/privé balans. We gaan graag met
IKEA in gesprek over de uitkomsten van deze werkgroep.

3) Duurzame Inzetbaarheid
De meeste medewerkers geven hun werkplezier bij IKEA een positief cijfer. Dit komt met
name door de collega’s en een gezellige werksfeer. Ook ervaren medewerkers met meer
eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap (b.v. over roosters) een hogere mate van
werkplezier.

Het onderwerp werkdruk is in alle drie de enquêtes die de W.I.M. heeft uitgezet
teruggekomen. Het uit zich in:

● Structureel te weinig mensen op de vloer.
● Het onvoldoende in kunnen werken van nieuwe, jonge collega’s die vervolgens ook

weer snel weg zijn.
● De ervaring dat het werken bij IKEA (fysiek en mentaal) zwaar is, oudere

medewerkers hebben meer tijd nodig te herstellen.

Medewerkers verwachten dat er vanuit IKEA begrip komt voor de hoge werkdruk en het
structureel werken met te weinig personeel. Dat vraagt veel van de inzetbaarheid en
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flexibiliteit van de medewerkers. Onze leden hebben
aangegeven dat zij met IKEA afspraken willen maken om
deze problemen aan te pakken.

Ouderenbeleid is nadrukkelijk benoemd door de leden in de
enquêtes. De adviezen van de werkgroep gezond ouder worden en van de
keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden over verlofsparen zouden hier goed in passen.
Over de adviezen met betrekking tot een RVU-regeling en een duurzaam
inzetbaarheidsbudget wordt door leden positief gereageerd.

Circa 50% van de geënquêteerde medewerkers vindt dat er op dit moment geen balans
is tussen werk en privé. Medewerkers worden in hun privétijd te vaak lastig gevallen met
belletjes/appjes om extra te komen werken of om last-minute taken/werkzaamheden
door te geven die nog voor het weekend af moeten. Een kleine 30% ervaart het storen in
privétijd als vervelend.

Veel leden hebben gereageerd op dit onderwerp, we krijgen de signalen vanuit
medewerkers dat de disbalans tussen werk-privé door IKEA niet serieus genomen wordt
of er niet naar gehandeld wordt.

Tenslotte zijn de leden ook bereid vaker de fiets te nemen. Dat is goed voor het milieu,
maar ook goed om in beweging te zijn en blijven. Leden geven aan dat zij afspraken over
het gebruik van een leasefiets graag zouden willen, afhankelijk van de financiering
daarvan. Dat sluit ook aan bij de uitkomsten van de keuzemogelijkheden
arbeidsvoorwaarden. We willen met IKEA daarover graag verder spreken.

Uitnodiging
De W.I.M. heeft er bewust voor gekozen om met de drie bovengenoemde thema’s de
onderhandelingen in te gaan en daar de dialoog over op te starten met IKEA. Uiteraard
hebben we ons ook voorbereid met concrete voorstellen, maar we zouden graag met
elkaar willen verkennen of er wederzijds herkenning is van deze thema’s en of wij met
elkaar daar samen afspraken over kunnen maken. Dat is voor de W.I.M. een nieuw en
spannend proces, maar ook in lijn met hoe de W.I.M. zich wil positioneren en de ideeën
die er zijn over het gewenste partnerschap.

We zien dan ook uit naar constructieve en positieve gesprekken die leiden moeten naar
een goede cao voor IKEA en de medewerkers.
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