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PRINCIPE-AKKOORD TUSSEN DE BIJENKORF EN DE VAKORGANISATIES FNV HANDEL EN  

CNV DIENSTENBOND BETREFFENDE DE BIJENKORF CAO 2015-2017  

20 oktober 2015. 

 

Inleiding 

De Bijenkorf heeft gekozen voor een Premium Experience strategie. Deze keuze vindt de Bijenkorf essentieel 

binnen de huidige Nederlandse Retail om ook in de toekomst succesvol te blijven.  

Premium Service naar de klanten van de Bijenkorf is een onmisbaar onderdeel van deze strategie. De 

medewerkers van de Bijenkorf, hun inzet en betrokkenheid spelen daarin de hoofdrol. De Bijenkorf gelooft dan 

ook in investeren in haar medewerkers op een moderne en verantwoorde wijze. 

 

De huidig CAO’s van de Bijenkorf stammen uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Er is ondertussen veel 

veranderd, zoals ruimere openingstijden en de sterke opkomst van Multichannel Retail. 

Om de CAO recht te laten doen aan de inzet van de medewerkers die een bijdrage leveren aan het succes van 

de Bijenkorf, is dan ook vernieuwing nodig. Vernieuwing die een goede balans brengt tussen enerzijds een 

verantwoorde en servicegerichte bedrijfsvoering en anderzijds een plezierig en gezond werknemerschap. 

 

Vernieuwing kan slechts ontstaan als er vertrouwen is tussen de partijen die een CAO tekenen. Om dit 

vertrouwen te laten ontstaan is gekozen voor een opzet waarbij medewerkers zelf betrokken zijn geweest. Dit 

middels een co-creatie traject. In dit traject zijn de arbeidsvoorwaardelijke thema’s en eerste inhoudelijke 

richtingen bepaald waarover uiteindelijk door CAO partijen een akkoord zou moeten worden bereikt. Dit traject 

heette “ In  Balans” en heeft plaatsgevonden van 28 mei 2015 tot en met de eindpresentatie op 6 juli 2015. 

Hierbij waren de Bijenkorf medewerkers, vakbonden, de Bijenkorf als werkgever en OR-leden betrokken. 

 

De vernieuwing zoals in dit akkoord beschreven raakt alle fundamentele thema’s uit een CAO en zelfs meer dan 

dat: Beloning, Arbeidstijden, Prestatie, Gezondheid en Ontwikkeling.  

Dit onderhandelingsresultaat had niet tot stand kunnen komen zonder de inbreng, inzet, samenwerking en 

creativiteit van de medewerkers van de Bijenkorf, de twee vakbonden en de Bijenkorf als werkgever.  

 

EEN CAO 

Eén de Bijenkorf CAO en looptijd 

Het onderscheid van twee CAO’s, de Bijenkorf CAO Warenhuizen en de Bijenkorf CAO Hoger Personeel, 

vervalt. De twee CAO’s worden samengevoegd voortgezet als één CAO: “de Bijenkorf CAO”. De looptijd is  

21 maanden van 1 oktober 2015 tot 1 juli 2017. 

 

BELONING  

Algemene Salarisverhoging  

 De Bijenkorf verhoogt de actuele salarissen per 1 februari 2016 met 1,25%  

 De Bijenkorf verhoogt de actuele salarissen per 1 september 2016 met 1%  

 De Bijenkorf verhoogt de actuele salarissen én de salarisschalen per 1 februari 2017 met 0,75%  

 De Bijenkorf verhoogt de actuele salarissen per 1 mei 2017 conform de daarbij behorende staffel (zie 

later hieronder) die afhankelijk is van de beoordeling  (bij beoordeling 3 waardevol: gemiddeld 0,5% 

resp. 0,25%, afhankelijk van positie in de schaal).  

 

Eén Loongebouw  

Vanaf 1 januari 2016 geldt het volgende nieuwe loongebouw voor alle functiegroepen:  

Maandsalarissen :  

fgr  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

schaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

min 1559,32 1603,47 1662,09 1740,33 1844,51 1963,32 2168,21 2414,55 2865,18 3264,43 3733,33 4409,97 

max 1662,91 1690,34 1738,74 1833,85 2010,93 2302,47 2680,50 3191,92 4174,87 4756,81 5440,00 6426,75 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJPcjtjf1cgCFcjbGgodJ7IJsQ&url=https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/handel/vd/nieuws/984548-fnvleden_melden_zich_aan_voor_collectieve_procedure_tegen_vd/&psig=AFQjCNGHKIGDHK0w4b1vIVpW0KRPXrg0LA&ust=1445591912324952
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.smpldsgn.nl/parketplein/images/stories/_nieuws/cnv_db-logo.jpg&imgrefurl=http://www.smpldsgn.nl/parketplein/parketnieuws.html?start%3D1350&h=59&w=206&tbnid=h0r4jEjM_VvLUM:&docid=yH12X3Xe6PQiCM&ei=DKsoVqeXCIm5ae30pfAG&tbm=isch&ved=0CC0QMygQMBBqFQoTCKfN59_g1cgCFYlcGgodbXoJbg
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Vanaf 1 februari 2017 geldt het volgende loongebouw (verhoogd met 0,75%) :  

Maandsalarissen:  

fgr  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

schaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

min  1571,01 

 

1615,50 

 

1674,56 

 

1753,38 

 

1858,34 

 

1998,19 

 

2184,47 

 

2432,66 

 

2886,67 

 

3288,91 

 

3761,33 

 

4443,04 

max 1675,38 1703,02 1751,78 1847,60 2026,01 2319,74 2700,60 321586 4206,18 4792,49 5480,80 6474,95 

            
Ten aanzien van het nieuwe loongebouw geldt: 

 De nieuwe schalen 1 tot en met 8 zijn gebaseerd op 38 uur per week 

 De nieuwe schalen 9 tot en met 12 zijn gebaseerd op 40 uur per week 

 De vertaling van “oud” naar “nieuw” loongebouw is als volgt: 

 

fgr oud  1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 I  II III IV 

fgr nw  1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 

schaal oud  10 11 14 18 22 26 27 30 31 34 35 38 39 60 64 68 72 

schaal nw 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 

 De medewerkers in schaal 9 per 31 januari 2016 zullen indien voorheen schaal 38 en 39 (CAO W oud) 

per 1 februari 2016 overgaan naar de CAO bepalingen behorend bij de schalen 9 tot en met 12 

(voorheen Hoger Personeel).  

 

Ingroei Jeugdschalen tot en met 22 jaar in vakvolwassen loongebouw     

De Bijenkorf verlaagt in drie stappen de vakvolwassen leeftijd van 23 naar 18 jaar.  

Voor de jeugdige medewerkers in de leeftijd van 15,16 en 17 blijft een (verhoogde) jeugdschaal van toepassing.  

vakvolwassen  23 20 19 18 

Leeftijd 

 

2015 huidig 1-2-2016 1-2-2017 1-2 2018 

15 35,4% 50,0% 60,0% 70,0% 

16 40,4% 60,0% 70,0% 80,0% 

17 45,5% 70,0% 80,0% 90,0% 

18 50,5% 80,0% 90,0% 100,0% 

19 60,6% 90,0% 100,0% 100,0% 

20 70,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

21 80,8% 100,0% 100,0% 100,0% 

22 90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

23 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 De verhoging vindt plaats per 1 februari van een jaar en per de 1e van de maand waarin de medewerker 

jarig is.  

 Een verhoging van het salaris van een jeugdige conform bijgaande staffel sluit de in dit akkoord 

overeengekomen algemene loonsverhoging per 1 februari 2016 en 1 februari 2017 uit.  

 100% is gelijk aan het minimum van de van toepassing zijnde schaal conform het dan geldende  

loongebouw. 

 

Individuele salarisverhoging per 1 februari 2016 

Vanaf 1 februari 2016 geldt het nieuwe loongebouw.    

 Eerst zal het actuele salaris (stand van 31 januari 2016) per 1 februari 2016 verhoogd worden met de 

algemene salarisverhoging als hierboven genoemd.  

 

Dit betekent vervolgens voor de functiegroepen 1 tot en met 8:  

 Dat bekeken wordt of een medewerker nog ruimte heeft in zijn/haar nieuwe schaal 

Zo ja: dat de medewerker een verhogingspercentage van 1,75% van het maximum van de schaal 

toegekend zal krijgen tot het maximum van de nieuwe schaal. Bij onvoldoende functioneren 0% en bij 

sterke functiegroei (versnelde doorloop) 2 x 1,75% (conform de systematiek uit de cao De Bijenkorf 

Warenhuizen “oud” art. 5.6.4 en art. 5.6.7).   

 

Dit betekent vervolgens voor de functiegroepen 9 tot en met 12: 

 Dat bekeken wordt of een medewerker nog ruimte heeft in zijn/haar nieuwe schaal 

Zo ja: dat de beoordelings- en beloningsmatrix van toepassing is conform artikel 5.5. CAO HP ’oud’ tot 

het maximum van de nieuwe schaal. 
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PRESTATIE & BELONING 

 

Introductie Performance Management systeem medio 2016 & algemene en individuele salarisverhoging per 

1 mei 2017 op basis van beoordelingsscore. 

Medio 2016 zal een uniform Performance Managementsysteem geïntroduceerd worden voor alle de Bijenkorf 

medewerkers. Dit managementsysteem heeft de waarden van de Bijenkorf (DNA van de Bijenkorf) als 

grondslag. Deze systematiek wordt in 2015 ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

 

In mei 2017 zal de Bijenkorf voor het eerst al haar medewerkers met een vakvolwassen leeftijd een algemene én 

individuele salarisverhoging toekennen op grond van een beoordeling (functiegroep1 tot en met 12 op gelijke 

wijze). Eerst wordt de algemene loonsverhoging doorgevoerd daarna de individuele verhoging.  

 

De mogelijke beoordelingsuitkomsten zijn gebaseerd op een zogenaamde vierpuntsschaal: de scores kunnen 

zijn:  

 4: Voorbeeld voor anderen 

 3: Waardevol 

 2: In ontwikkeling 

 1: Niet op je plek  

 

De algemene loonsverhoging per 1 mei 2017 is gebaseerd op de beoordelingsscore. 

De beloningsmatrix hierbij is als volgt:  

Beoordeling  1 2 3 4 

Salaris < dan het max 

van de schaal  0% 0,25% 0,5% 0,75% 

Salaris ≥ dan het max 

van de schaal  0% 0% 0,25% 0,5% 

 

Individuele salarisverhoging per 1 mei 2017 e.v.   

Vanaf mei 2017 zal ter vaststelling van de individuele salarisverhoging per 1 mei van een jaar met onderstaande 

tabel worden gewerkt. 

De beloningsmatrix hierbij is als volgt: 

Beoordeling  1 2 3 4 

Salaris < dan het max 

van de schaal  0% 1% 1,5% 2% 

Salaris ≥  dan het max 

van de schaal  0% 0% 0% 0% 

 Indien de beoordeling niet mogelijk is door toedoen van de werkgever zal de medewerker een 

verhoging ontvangen gebaseerd op een beoordeling 3 (waardevol)  

 De medewerker dient ten minste drie maanden in functie te zijn op 30 april van een jaar. 

 De verhoging stopt bij het maximum van de schaal. 

 

Voorbeeld voor Anderen:  Performance uitkering van 3%  

Vanaf mei 2017 zal aan medewerkers gedurende de looptijd van deze CAO die als een Voorbeeld voor anderen 

(beoordeling 4) zijn beoordeeld een eenmalige uitkering worden uitbetaald ter grootte van 3% van het 

maandsalaris van april van dat jaar maal 12,96 (evt. naar rato van maanden dienstverband).  Deze regeling geldt 

voor medewerkers wier salaris boven of op het maximum van de schaal is. De uitbetaling zal in mei 

plaatsvinden. Als peilmoment voor het salaris zal het in 2017 gaan om het salaris na de algemene 

loonsverhoging per 1 mei. 

 

Nadere bepalingen m.b.t. toepassing van het loongebouw  

Promotieperiodiek vanaf 1-1-2016:  

 De promotieperiodiek bedraagt minimaal 5% van het minimum van de nieuwe schaal (naar rato van aantal 

contracturen). In voorkomende gevallen mag van deze regel in positieve zin worden afgeweken. In ieder 

geval wordt het salaris verhoogd naar het aanvangssalaris behorend bij de nieuwe schaal indien deze boven 

de 5% verhoging ligt. Het nieuwe salaris zal het maximum van de nieuwe schaal niet overschrijden. 

 Bij wisseling tussen de functieschalen 1 tot en met 8 naar 9 tot en met 12 wordt een fulltime salaris 

herberekend van 38 naar 40 uur.  
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Salarisvaststelling vanaf 1-1-2016 bij aanvang:  

 De medewerker wordt ingeschaald op aanvangsniveau van de salarisschaal behorend bij de functie.  

 De medewerker die in opleiding wordt benoemd in een functie (al dan niet bij indiensttreding) mag maximaal 

1 jaar in een naastlagere schaal betaald worden afhankelijk van het overeengekomen opleidingstraject. Na 

maximaal 1 jaar wordt deze medewerker bij waardevol functioneren betaald conform de bij de functie 

behorende salarisschaal. Indien zich ook promotie voordoet zal eenmalig bij de laatste stap de 

promotieperiodiek worden toegekend. 

 De medewerker mag bij indiensttreding maximaal twee salarisschalen onder de bij de functie behorende 

salarisschaal ingeschaald worden indien sprake is van een bij de functie behorend te volgen loopbaanpad. 

Hierbij geldt dat na 1 jaar van waardevol functioneren én voldoen aan de eisen van het loopbaanpad de 

medewerker volgens de naast lagere schaal betaald wordt. Na nog 1 jaar wordt de medewerker bij 

waardevol functioneren én voldoen aan de eisen van het loopbaanpad betaald conform de bij de functie 

behorende salarisschaal.  

 De overgang van salarisschaal bij het volgen van een loopbaanpad zoals hierboven beschreven is geen 

promotie. Het salaris zal in ieder geval worden opgehoogd naar het minimum van de nieuwe schaal.  

 

Plaatsing in een lager ingedeelde functie vanaf 1-1-2016:  

 Vanaf moment van plaatsing in een lager ingedeelde functie is de functiegroep en salarisschaal van 

toepassing die hoort bij de nieuwe functie.  

 Bij plaatsing in een lager ingedeelde functie geldt dat de medewerker zijn/haar actuele salaris behoudt maar 

uitgesloten is van individuele en algemene loonronden (“bevriezing”). Deze uitsluiting van salarisgroei stopt 

op het moment dat het salaris het maximum van de nieuwe salarisschaal heeft bereikt doordat de 

salarisschaal is verhoogd. Daarna kan wederom groei van het salaris plaatsvinden conform de dan 

geldende evt. algemene dan wel individuele verhogingsregelingen.  

 Bovenstaande regeling geldt ook voor medewerkers met een bestaande afbouwregeling (m.u.v. individuele 

afspraken).  

 Bij wisseling tussen de functieschalen 9 tot en met 12 naar 1 tot en met 8 wordt een fulltime salaris 

herberekend van 40 naar 38 uur. 

 Indien de plaatsing in een lagere functie op verzoek van de medewerker is zal in overleg een daadwerkelijke 

afbouw van het salaris plaatsvinden tot het maximum van de nieuwe salarisschaal. 

 Bij disfunctioneren en daardoor plaatsing in een lagere functie zal afbouw plaatsvinden van het actuele 

maandsalaris tot het nieuwe maximum bereikt is. Dit gebeurt vanaf het moment van plaatsing, in termijnen 

van een jaar, met steeds een bedrag gebaseerd op minimaal 5% van het actuele salaris vanaf het moment 

van plaatsing. 

TOESLAGEN  

 

Toeslagen voor werken op inconveniënte uren voor functiegroepen 1 tot en met 8 

Vanaf 1 februari 2016 gelden de volgende toeslagen :  

    medewerkers in dienst vóór 1-2-2016  Medewerkers in dienst op of na 1-2-2016 

  Tijdstippen  

  
Nacht  00.00 - 07.00: 100%*  100%*  

Maandag - vrijdag 18.00 - 21.00:   2 of 3% PT**  of 33,3% N.v.t.   

Maandag - vrijdag 21.00 - 24.00: 50% 50% 

Zaterdag 14.00 - 18.00: 2 of 3% PT**  of 33,3%  N.v.t.  

Zaterdag 18.00 - 24.00: 50% 50% 

Zondag 00.00 - 24.00: 50% 50% 

Feestdag 00.00 - 24.00 100% 100% 

* De verhoogde nachttoeslag geldt vanaf 1-11-2015    

** PT staat voor Persoonlijke Toeslag als bedoeld in artikel 6.1.3 de Bijenkorf CAO Warenhuizen 2012-2013 

“oud” 

 

Keuze door de medewerker t.a.v. de wijze van vergoeding van toeslagen   

Medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met 8 hebben vanaf 1 februari 2016 ten aanzien van de vergoeding 

van toeslagen twee keuzes:  

 de toeslagen worden uitbetaald 

 de toeslagen worden vertaald naar uren en opgeteld bij het saldo van reeds gewerkte uren.  

Deze keuze wordt jaarlijks bij aanvang van het nieuwe refertejaar voor het hele jaar door de medewerker 

bepaald. De medewerker kan gedurende het jaar de eventuele keuze voor uitbetaling omzetten in voegen bij 

gewerkte uren vanaf de eerste van een toekomstige maand. 
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GEZONDHEID & ONTWIKKELING 

 

Verhogen van Vitaliteit: Gezondheid en Ontwikkeling : Vitaliteitsbudget  

Alle medewerkers die voldoen aan onderstaande criteria krijgen per februari van een jaar een vitaliteitsbudget.  

Het budget wordt toegekend conform onderstaande staffel:   

aantal contracturen  bruto bedrag  

29 t/m 40   € 500,- 

17 t/m 28  €  400,- 

13 t/m 16  €  250,-  

  0 t/m 12  €  175,- 

De medewerker die het budget ter beschikking krijgt: 

 zit niet meer in de proeftijd   

 is in dienst op 1 februari van een jaar (peildatum 15 januari)  

 heeft een contract van ten minste 1 jaar (dan wel op 1 februari contracten van bij elkaar opgeteld van 

ten minste 1 jaar)  

 is na 1 februari nog  minimaal 4 maanden in dienst 

 op 1 februari is nog niet bekend dat deze medewerker uit dienst gaat  

 

De medewerker kan dit budget gedurende het jaar aanwenden voor Vitaliteit. Met Vitaliteit wordt hier bedoeld 

behoud of verbetering van je Gezondheid en je Ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als 

opleidingen en cursussen, ter verbetering van gezondheid zoals bijv. stoppen met roken, loopbaanadvies of 

coaching, leefstijladvies, dieetadvies en ondersteuning, zorgkosten zoals fysiotherapie, persoonlijk 

abonnement/lidmaatschap voor sport/fitness, aanschaf van gezondheidshulpmiddelen, pedicure. De keuze is in 

principe vrij, maar is niet bestemd voor de financiering van hobby’s. 

 

De precieze kaders waarbinnen de medewerker kan kiezen wordt door een paritair samengestelde werkgroep, 

dat wil zeggen de Bijenkorf en vakbonden, verder vormgegeven. Het voorstel zal worden voorgelegd aan de 

CAO partijen vóór 1 januari 2016. Tegen het einde van 2016 zal deze werkgroep het gebruik van het budget 

evalueren en evt. wijzigingen ten aanzien van besteding voorstellen.  

Het vitaliteitsbudget maakt deel uit van het Arboplan van de Bijenkorf. Het stimuleren van het gebruik ervan zal 

deel uit maken van het totale vitaliteits- en arbobeleid. 

 

Inrichtingsvoorwaarden proces:  

 De medewerker financiert zelf voor en declareert de kosten middels een betaalde factuur. 

 Indien fiscaal toegestaan betaalt de Bijenkorf het gedeclareerde bedrag netto uit, anders zal het 

gedeclareerde bedrag bruto via het salaris worden uitbetaald.  

 Bij opleidingen in het kader van de functie/verwerven van inkomen dan wel bij speciale Arbo 

vrijstellingen kan het fiscaal toegestaan zijn om het bedrag netto te vergoeden. Wanneer dat aan de 

orde is zal van te voren bekend worden gemaakt aan medewerkers.  

 Na afloop van het jaar dan wel bij uit diensttreding vervalt het niet genoten budget. 

 Indien de medewerker een deel van het budget heeft benut maar er is nog sprake van een restbudget 

dan wel de medewerker kan gemotiveerd en met redenen omkleed aangeven waarom hij/zij het budget 

van het eerste jaar geheel wil voegen bij het budget van het tweede jaar vervalt het budget uit het eerste 

jaar niet. Het (rest) budget van het eerste jaar dat gevoegd is bij het tweede jaar vervalt aan het einde 

van het tweede jaar indien niet genoten 

 Het genoten budget zal niet in mindering worden gebracht op een eventueel te ontvangen 

transitievergoeding.  

 

Bedrijfsfruit  

De Bijenkorf zal tijdens de werkdag op de kortst mogelijke termijn, maar uiterlijk per januari 2016 vers fruit gratis 

beschikbaar stellen aan haar medewerkers (op basis van 1 stuk per medewerker)    

 

ARBEIDSTIJDEN 

 

Verbetering inzicht en voorspelbaarheid werktijden functiegroepen 1 tot en met 8 

Concrete afspraken rondom arbeidstijden en roosters die vanaf 1 januari 2016 ingaan zijn:  

 het rooster zal vier weken van te voren bekend zijn bij de medewerker  

 het rooster zal het gehele weekend weergeven (dus inclusief de zondag) 

 werken op feestdagen zal ten minste drie maanden van te voren met de medewerkers, bij voorkeur 

waar mogelijk in teamverband, worden besproken en vastgesteld. 
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Vanaf 1 december 2015 zal een start worden gemaakt met een proef in twee filialen op één of twee afdelingen 

om te ervaren of het werken met een “drie wekelijks roulerend rooster” tot de mogelijkheden behoort. Een 

dergelijk rooster vergroot de bekendheid voor de medewerker met zijn/haar werktijden over een veel langere 

toekomstige periode dan nu. Opzet is om te kijken of dit rooster gedurende een langere tijd steeds gehanteerd 

kan blijven.   

 

Tijdens de proef wordt onder meer: 

 gekeken naar de mogelijkheid van anderhalf weekend werken en anderhalf weekend vrij 

 aandacht geschonken aan de shiftlengte voor oudere medewerkers  

 gekeken naar de mogelijkheid van inroosteren van 2 dagen achter elkaar vrij 

 ingezet op het in goed overleg onderling inregelen van werken op feestdagen  

 ingezet op na een avonddienst niet vroeg starten op de dag erna 

 ingezet op het werken met 3 soorten uurcontracten (38/28 en 15)  

Gedurende de proef mag met instemming van de medewerker van bepalingen uit het Arbeidscontracten stelsel 

(ACS) worden afgeweken, bv. het recht op een vaste vrije dag, inzet van medewerkers van 55 jaar en ouder op 

de koopavond. 

 

De Bijenkorf en vakbonden zetten de proef samen op. Een nader projectplan wordt daartoe voorafgaand aan de 

proef uitgewerkt. Medio juni 2016 zal een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden. Hierbij worden aspecten bekeken 

als pauzetijden, effecten op verzuim, borging voldoende flexibiliteit en bezetting bv tijdens drukke periodes. 

Indien de proef slaagt zal gekeken worden hoe verdere implementatie zou kunnen  plaatsvinden en welke 

tussentijdse aanpassingen in de CAO dienen te worden doorgevoerd. CAO Partijen zullen alsdan ten behoeve 

van aanpassingen binnen het deel van de CAO dat betrekking heeft op arbeidstijden (zoals het ACS) nader 

overleggen en indien noodzakelijk de CAO aanpassen. 

 

Toepassing ArbeidsContractenStelsel (ACS) op het Servicekantoor 

Vanaf 1 februari 2016 zal het ACS niet meer van toepassing zijn op de medewerkers met een vast rooster in de 

functiegroepen 1 tot en met 8 op het Servicekantoor. Dit betekent dat zij niet meer hoeven te klokken.  

Er wordt uitgegaan van een gemiddeld 8 urige werkdag (excl. pauze). Bij een contract van 38 uur zal de 

medewerker in overleg met de leidinggevende 1 dag of 2 dagdelen per maand vrij in plannen. Deze vrije tijd 

vervalt per einde van het refertejaar.  

 

Feestdagentoeslag functiegroepen 1 tot en met 8 bij vast rooster op Servicekantoor 

Voor nieuwe medewerkers in dienst op het Servicekantoor vanaf 1 februari 2016 in de functiegroepen  

1 tot en met 8 wordt uniform de feestdagenregeling toegepast. Dit betekent dat deze medewerkers op het 

Servicekantoor de uren volgens rooster die op een feestdag vallen niet hoeven in te halen (vergelijkbaar als bij 

de functiegroepen 9 tot en met 12).  

 

Huidige medewerkers die gekozen hebben voor feestdagentoeslag (2,43%) in geld en deze keuze handhaven 

zullen met hun leidinggevende afspraken maken over het inhalen van de dagen die zij conform hun vaste 

rooster, als er geen feestdag was geweest en daardoor sluiting van het Servicekantoor, hadden moeten werken. 

Huidige medewerkers die voor feestdagentoeslag in tijd hebben gekozen hoeven de feestdagen die volgens 

rooster een werkdag zijn als het Servicekantoor niet gesloten was, niet in te halen (Vergelijkbaar als bij 

functiegroepen 9 tot en met 12). Huidige medewerkers die gekozen hebben voor een feestdagentoeslag in geld 

kunnen voorafgaand aan het refertejaar kiezen om deze om te zetten naar tijd. Omgekeerd kan dit niet meer.  

 

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen  

De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen wordt 1 jaar (voorheen 6 maanden) na de laatste dag waarin de 

aanspraak is ontstaan.  

 

Extra vakantiedag op jaarbasis voor functiegroepen 1 tot en met 8 

Medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met 8 ontvangen per 1 februari 2016 één vakantiedag extra. Dit 

betekent op fulltime basis 7,6 uur extra vakantie. Deze extra dag/uren is/zijn bovenwettelijk.  

 

Afschaffen doorbetaald bijzonder Verlof m.b.t. Huwelijk/Dienstjubilea en Verhuisdag functiegroepen 1 t/m 12   

Vanaf 1 februari 2016 vervalt de aanspraak op bijzonder doorbetaald verlof voor gebeurtenissen te maken met 

Huwelijk, Dienstjubilea en Verhuizing.  
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LEEFTIJDSBEPALINGEN 

 

Rekening houdend met opgebouwde rechten worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

(Extra) Roostervrij in de functiegroepen 9 tot en met 12:   

 Medewerkers in dienst op 31 januari 2016 behouden hun tot en met 1-2-2017 bereikte opbouw van 

(extra) roostervrije dagen (en evt. verdiscontering voor het omzetten van de 35-urige werkweek naar 

een 40-urige werkweek per 1-10-1999).  

 De medewerkers die per 1 februari 2017 qua leeftijd in een hogere leeftijdscategorie vallen krijgen de 

waarde van de bij de verhoogde leeftijdscategorie behorende (extra) roostervrije dagen als eenmalig 

bruto bedrag in februari 2017 uitbetaald. Berekening is dan als volgt: waarde extra dagen keer 2. Deze 

extra dagen worden niet meer in de opbouw verder meegenomen. 

 Voor deze groep blijft de mogelijkheid van CAO à la Carte per februari van een jaar van toepassing.  

 De CAO à la carte regeling wordt vereenvoudigd in die zin dat  

o Het verschil als bron vervalt tussen roostervrije en extra roostervrije dagen  

o bronnen in geld omgezet kunnen worden in verlofdagen (zonder nadere doelaanduiding), die 

aan het einde van het refertejaar vervallen en 

o bronnen in tijd kunnen worden omgezet in geld 

o het maximum aantal dagen dat uitbetaald kan worden wordt verhoogd naar 30 

o medewerkers die kiezen voor de winstdelingsregeling (zie later) deze niet kunnen inzetten als 

bron.  

 Nieuwe medewerkers in dienst vanaf 1 februari 2016 in de functiegroepen 9 tot en met 12 dan wel 

medewerkers van wie overgang naar de functiegroep 9 tot en met 12 is gelegen na 31 januari  2016 

worden geen (extra) roostervrije dagen meer toegekend. 

 

 Seniorenregeling functiegroepen 1 tot en met 8:  

o Medewerkers in dienst op 31 januari 2016 in de functiegroepen 1 tot en met 8: 

behouden de mogelijkheid van het gebruik kunnen maken van de regeling tot verkorten van de 

arbeidsduur (CAO Warenhuizen “oud” artikel 7.6) vanaf de leeftijd van 55 jaar mits zij geboren 

zijn vóór 1 februari 1963 

o Voor nieuwe medewerkers in dienst na 31 januari 2016 of reeds in dienst op 31 januari 2016 en 

geboren op of na 1 februari 1963 wordt de aanvangsleeftijd van de regeling verhoogd naar 58 

jaar. 

 

 Werken op koopavond functiegroep 1 tot en met 8 

Medewerkers van 53 jaar en ouder in dienst op 31 januari 2016  en geboren vóór 1 februari 1963 in de 

functiegroepen 1 tot en met 8 blijven vrijgesteld van het werken na 19 uur. Medewerkers geboren op of 

na 1 februari 1963 kunnen tussen hun 55ste en 60 ste 1 keer per week op koopavond (dat wil zeggen 

na 19 uur) worden ingezet. Na een avonddienst zal de starttijd de volgende dag ten minste 12 uur na 

de eindtijd van de avond ervoor liggen.  

 

 

VASTE KERSTGRATIFICATIE OF (KEUZE VOOR VARIERENDE) WINSTDELING 

 

Behoud Kerstgratificatie en introductie winstdelingsregeling 

Aan nieuwe medewerkers in dienst vanaf 1 januari 2016 zal in mei, indien in dienst per 30 april van een jaar, een 

winstdeling worden toegekend van minimaal 2% en maximaal 6% van het jaarsalaris. De berekening is het 

maandsalaris per april van een jaar maal 12,96 maal (evt. dienstmaanden naar rato). De eerste keer dat deze 

winstdeling zal worden uitbetaald is per mei 2017. Berekening van de hoogte van de winstdeling is op basis van 

een jaarlijks vast te stellen resultaatsstaffel. Deze staffel wordt jaarlijks besproken met de vakbonden.  

 

Voor medewerkers in dienst vóór 1 januari 2016 blijft de regeling m.b.t. de kerstgratificatie van toepassing, tenzij 

de medewerker de keuze maakt om over te stappen naar de winstdelingsregeling. Deze keuze is eenmalig en 

kan steeds voor de verloning van januari van een jaar gemaakt worden.  

 

 

REISKOSTEN 

 

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 

De maximumvergoeding zal per 1 februari 2016 verhoogd worden naar € 136,50 bij een maandvergoeding en  

€ 7,88 bij een dagvergoeding. 
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Benutten fiscale ruimte bij reiskosten woon-werkverkeer. 

De Bijenkorf zal haar medewerkers de mogelijkheid gaan bieden de fiscale ruimte voor reiskosten woon-

werkverkeer maximaal te benutten. De fiscale regelgeving staat een netto vergoeding toe van 0,19 cent per 

kilometer over de feitelijk gewerkt dagen. De tegemoetkoming van de Bijenkorf is in de meeste gevallen lager, bv 

doordat de eerste 6 kilometer woon-werkverkeer niet vergoed worden dan wel doordat er een maximum te 

vergoeden bedrag is. 

Medewerkers gaan de gelegenheid krijgen om het verschil tussen wat ontvangen wordt en wat fiscaal netto 

ontvangen mag worden, van bruto loon naar netto reiskostenvergoeding uit te ruilen. 

 

De Bijenkorf zal deze regeling verder nader uitwerken. Deze regeling is van toepassing zolang de fiscale 

regelgeving deze regeling toestaat. 

   

Zakelijke reiskosten  

Zakelijke reiskosten kunnen vanaf 1 december 2015 enkel gedeclareerd worden tegen 0,19 cent per kilometer. 

 

DIVERSEN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (MVO) 

BHV gratificatie 

De BHV gratificatie zal verhoogd worden van € 68,07 naar € 100,-.  

 

Loondoorbetaling bij ziekte 

De loondoorbetaling bij ziekte wordt met gelijkblijvende percentages (hoofdregel: 100% in het eerste jaar en 

90% in het tweede jaar) beperkt tot twee jaar. Dit betreft medewerkers die ziek worden na 1 december 2015.  

 

Reparatie nieuwe WW wetgeving  

CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW (en WGA) worden gerepareerd conform de 

afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. Na de reactie van de minister van 

SZW op het SER-advies ‘Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting 

WW’ en na een eventueel Stichting van de Arbeid (StvdA) advies hierover, zullen cao-partijen, met inachtneming 

van deze adviezen en de StvdA -aanbevelingen van 24 december 2013 en 11 juli 2014, overleg voeren om 

inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en 

duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Deze afspraken moeten conform de brief van de 

StvdA van 17 april 2015 worden gezien in de context van de realisatie van een landelijke uitvoering. Zo nodig 

wordt de cao opengebroken op dit punt. 

 

Kwetsbare BIJzondere medewerkers/participatiewet 

De Bijenkorf zal zich inspannen tot het creëren van werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot- of 

achterstand op de arbeidsmarkt. Schaal 1 zal alsdan de loonschaal zijn die toegepast wordt. 

 

Verbetering arbeidsverhoudingen/aandacht voor de vakbond binnen de Bijenkorf   

De Bijenkorf zal de twee vakbonden FNV Handel en CNV Dienstenbond de mogelijkheid geven om zich te 

profileren binnen de Bijenkorf om zodoende een groter draagvlak te creëren onder de medewerkers van de 

Bijenkorf voor hun werk. Hiertoe zullen er bv. per jaar in overleg een aantal themabijeenkomsten worden 

georganiseerd op verschillende locaties binnen de Bijenkorf. Hierbij wordt door de Bijenkorf en de vakbonden, 

en indien daar de wens toe is vanuit de OR, ook de OR, naar medewerkers geluisterd en gereageerd vanuit 

waar ieder van de partijen voor staat. Thema’s kunnen worden vastgesteld op basis van bv uitkomsten MBO, 

bevindingen van de OR /vakbonden, maatschappelijke thema’s etc. 

 

Tevens zal de Bijenkorf, na afstemming, toestaan dat aan de Bijenkorf bekende vakbondsconsulenten toegang 

hebben tot de eetzaal en aldaar in gesprek gaan met medewerkers van de Bijenkorf. 

 
Leesbaarheid CAO 

De twee CAO teksten van CAO Warenhuizen en CAO Hoger Personeel zal tot één tekst “de Bijenkorf CAO” 

worden omgevormd en geactualiseerd. Tevens wordt de tekst aangepast aan huidige wetgeving.  

 

Hardheidsclausule en overleg  

Indien tijdens de duur van de nieuwe de Bijenkorf CAO blijkt dat CAO partijen in een of meer situaties niet 

hebben voorzien, zullen partijen hierover met elkaar in overleg treden om deze situatie(s) met elkaar te 

bespreken en hierin alsnog te voorzien naar de letter en in de geest van de nieuwe Bijenkorf CAO. Partijen 

streven er in ieder geval naar om zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan een passende oplossing 

met elkaar te vinden die recht doet aan de Bijenkorf CAO "nieuwe stijl". 

 

 


