
WIL JIJ ER 50 CENT 
PER UUR BIJ?

Beste medewerkers van de Bijenkorf,

   WIST JE DAT…
Het heel goed gaat met de Bijenkorf? De directie heeft onlangs in de krant een omzetstij-

ging van 15% genoemd, onder de krantenkop ‘De Bijenkorf doet het overal beter dan ooit’. 

De Bijenkorf wil ook geld steken in uitbreiding naar Duitsland. 

   WIST JE DAT…
De Bijenkorf tot nu toe geen algemene loonsverhoging wil geven aan de medewerkers? Dat 

heeft de Bijenkorf tegen onze BeeUnited-delegatie gezegd tijdens de cao-onderhandelin-

gen. Onze ceo heeft op de radio gezegd dat hij liever wil dat wij opleidingen doen, dan dat er 

een opslag komt! De Bijenkorf heeft wel voorgesteld om de mensen die nog niet zo heel lang 

bij ons bedrijf werken een piepklein loonsverhoginkje te geven. En de mensen die zich al lan-

ger inzetten voor de Bijenkorf een nóg kleiner fooitje. En niet nu, maar pas in 2020!

   WIST JE DAT…
De FNV 50 cent per uur erbij eist, en meer doorgroeimogelijkheden (naar de volgende 

schaal). We willen dat de Bijenkorf de overheidssubsidie ‘primarkpremie’ in ons loon steekt. 

En we eisen verbeteringen op het gebied van roosters, zoals een kwartaalurennorm ipv een 

jaarurennorm, en één extra vaste vrije avond per week erbij. Ook willen we dat er betere 

afspraken komen voor de concessie-medewerkers.
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   WIST JE DAT…
Veel winkelmedewerkers het tijd vin-

den voor waardering. Wij mogen ook 

weleens iets merken van de economi-

sche groei, want daar dragen wij met 

ons werk aan bij. Op tv hoor je zo vaak 

dat het tijd is voor een loonsverhoging, 

dat geldt toch ook voor ons! Veel van 

onze collega’s hebben het steeds moei-

lijker om rond te komen. De energiere-

kening is dit jaar fors duurder gewor-

den (10,2%), en de boodschappen ook 

(3,3%). Tijd dat wij ook wat gaan mer-

ken van de economische groei.

   WIST JE DAT…
Er veel collega’s zijn die verbeteringen 

willen bij onze mooie Bijenkorf. Dat 

gebeurt alleen als we daar samen voor opkomen. Doe met ons mee! In veel andere 

winkels zijn ook medewerkers die opkomen voor verbeteringen! Zij willen méér waar-

dering voor de winkelmedewerkers! Zo laten ook de mensen bij Hema, Gall&Gall, Ikea, 

Wibra van zich horen. Samen staan we sterk. Volg ons op Facebook, heb het hierover 

met collega’s en word lid van onze club.

Hartelijke groet,

Je collega’s van de Bijenkorf

BeeUnited/FNV

Volg ons op Facebook: @FNVbijenkorf

Volg ons op Instagram: BeeUnited.nl


