
WIJ WILLEN DAT HEMA 
WEER ECHT HEMA WORDT!

WIST JE DAT... 
Hema samen met CNV een dumpdeal heeft getekend? De afgelopen maanden 
hebben we hier veel vragen over binnengekregen. Nieuwe medewerkers gaan 
fors minder verdienen, tot wel 25%. De tweedeling die hierdoor ontstaat is 
slecht voor het bedrijf, slecht voor de huidige medewerkers en slecht voor de 
nieuwe medewerkers.

   WIST JE DAT: 
FNV Handel met Hema een kop-cao wil afspreken bovenop de cao die is afgesproken met CNV 
op basis van de FNV voorstellenbrief? Daarom heeft FNV op 11 september een ultimatumbrief 
aan Hema gezonden. De komende tijd zullen we, net als in de zomermaanden, diverse acties 
organiseren. Want wij willen dat Hema weer echt Hema wordt! 

   WIST JE DAT: 
Hema tot op heden blijft weigeren om tot een goede cao voor het Hemapersoneel te komen? 
Een loonsverhoging van 5%, is volgens Hema niet in overeenstemming met de huidige 
marktsituatie. Hema spreidt de vleugels uit en wil de wereld veroveren, maar laat daarmee haar 
eigen medewerkers in de kou staan.

   WIST JE DAT: 
FNV Handel wil dat de lonen en schaalbedragen 5% stijgen met een bodem van 100 euro? Alle 
werknemers moeten kunnen rekenen op gelijk loon voor gelijk werk (gelijk behandelen van het 
huidige en nieuwe personeel). Daarnaast moet er gewerkt worden aan een vermindering van 
de werkdruk voor een betere balans tussen werk en privé. Het Hemapersoneel doet belangrijk 
werk. Zij zijn het visitekaartje in de winkels. Als zij hun werk niet kunnen doen, dan heeft de 

klant daar last van. Dat werk verdient een goede cao!
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   WIST JE DAT: 
De acties van afgelopen zomer al concreet resultaat opgeleverd hebben? 

Onze bakkers hebben door de staking in Almere en de onrust in Dordrecht betere afspraken 

bedongen voor nieuwe mensen.

   WIST JE DAT: 
We bij het flyeren nu een geweldige TompoesBakfiets bij ons hebben? Check onze foto’s uit 

Rotterdam. De komende tijd gaan we ook andere steden langs.

   WIST JE DAT: 
Bestuurders Daniëlle en Linda nieuw zijn bij team Hema? Linda is vakbondsvrouw in de 

winkelstraat en al jaren verbonden aan de FNV. Onder haar alias Bondgirl heeft Linda 

vele publicaties op haar naam staan. Danielle was hiervoor bestuurder bij KPN, de 

drinkwatersector, Welzijn en Jeugdzorg. Het laatste jaar heeft zij veel gedaan voor de leden bij 

Jumbo en Ikea.

   WIST JE DAT: 
Als je van Hema houdt, en het tijd vindt voor verbeteringen, sluit je dan aan bij 

TomPoesUnited, draag de unieke TomPoesUnitedPin en volg ons via: @FNVhema!
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