
PERSBERICHT 

 

CAO akkoord de Bijenkorf tot juli 2021 

 

6% salarisverhoging voor winkelmedewerkers  

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Bijenkorf, FNV en CNV 

 

In deze lastige tijd zijn we verheugd te kunnen mededelen dat de Bijenkorf een cao akkoord heeft met  de 

vakbonden FNV-BeeUnited en CNV Vakmensen.  

 

De onderhandelingen over de nieuwe cao begonnen afgelopen najaar. Twee weken geleden sloten de partijen 

een cao-onderhandelingsresultaat, en vrijdag 20 maart bleek dat de leden van de vakbonden daar positief mee 

hebben ingestemd. 

 

Medewerkers van de Bijenkorf in de functiegroepen 1 t/m 5 krijgen per 1 juli 2020 en per 1 juli 2021 een 

salarisverhoging van 3%. De medewerkers in de hogere functiegroepen krijgen op deze data een 

loonsverhoging die varieert van 1,5% tot 5,5%. In de cao zijn ook afspraken gemaakt rond werkgroepen over 

roosters en salarisschalen. 

 

‘In het jaar dat de Bijenkorf 150 jaar bestaat en we in deze moeilijke periode hebben besloten om onze fysieke 

winkels voorlopig te sluiten, zijn we trots dat we dit resultaat met de vakbonden hebben bereikt. Onze 

medewerkers verdienen deze waardering. Het is een positief bericht in een tijd waar we ons vooral zorgen 

maken over de gezondheid en veiligheid van iedereen in Nederland en daarbuiten.’, aldus Ramon de Kok, HR-

directeur van de Bijenkorf. 

 

‘Een grote groep winkelmedewerkers heeft talloze acties gevoerd om dit voor elkaar te krijgen; denk aan de 

applausacties en de tulpenacties. Het is best onwerkelijk dat we deze afspraak maken, net nu de winkels dicht 

zijn. Maar de salarisverhoging is belangrijk. Dit is een lichtpuntje voor veel mensen. En deze afspraak geldt óók 

voor mensen die geen vakbondslid zijn, zij profiteren mee’, zegt Linda Vermeulen, bestuurder FNV Handel. 

 

Onderhandelaar Martijn den Heijer van CNV Vakmensen is positief over het onderhandelingsresultaat: ‘Ik ben 

blij dat de lange reeks constructieve gesprekken heeft geleid tot een mooi resultaat. De forse loonsverhoging 

van 6% springt daarbij natuurlijk in het oog. De Bijenkorf-medewerkers krijgen zo wat ze verdienen! Een andere 

mooie afspraak is, is dat de loonschalen eenmalig aanzienlijk zullen worden verhoogd.’ 

 

 

Meer informatie 

PR de Bijenkorf: Victor Chavagne: 088-24544 – pr@debijenkorf.nl 

BeeUnited/FNV, Linda Vermeulen: 06-53795852 

CNV Vakmensen, Martijn den Heijer: 06-20164972  
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