
Kerstboodschap aan Ingvar Kamprad, grondlegger/oprichter IKEA 

Nederlandse werknemers willen terug naar de basis 

 

Beste Ingvar, 

 

In deze tijd van bezinning voelen wij, bezorgde medewerkers van IKEA Nederland, de noodzaak om u 

via deze kerstboodschap te informeren over de huidige gang van zaken binnen ons mooie bedrijf. Wij 

zijn trots op IKEA en doen gedreven ons werk. Maar onze betrokkenheid staat zwaar onder druk door 

hoe IKEA met zijn werknemers omgaat en hoe aan het personeelsbeleid vorm wordt gegeven. 

 

Het lijkt erop dat IKEA zijn wortels heeft verloren. U heeft IKEA vormgegeven zoals u in uw 

“testament van een meubelhandelaar” hebt omschreven. In uw eigen kerstboodschappen verwijst u 

vaak met trots naar de normen en waarden van het bedrijf. Mooie woorden als enthousiasme, 

betrokkenheid, saamhorigheid en uitdagingen. Woorden die een IKEA-werknemer als muziek in de 

oren moeten klinken. Helaas zijn het woorden die bij velen ook pijn doen omdat ze zo ver van de 

realiteit verwijderd zijn. In onze kerstboodschap willen wij uw eigen testament spiegelen aan de 

praktijk van alledag.  

 

• ‘Een beter bestaan voor zoveel mogelijk mensen.’ 

Wij ondersteunen deze slogan van harte, maar willen er als werknemers ook graag wat van 

merken in de dagelijkse praktijk. Een beter bestaan wil zeggen dat we met plezier werken en 

dat we werk en privé op elkaar af kunnen stemmen. Een beter bestaan willen we ook graag 

realiseren voor onszelf en onze naasten die onze persoonlijke zorg nodig hebben. IKEA eist 

maximale flexibiliteit tegen minimale contracten. IKEA wil dat we 7 dagen per week 

beschikbaar zijn voor IKEA, waarbij persoonlijke omstandigheden voor IKEA van onderschikt 

belang zijn. 

 

• ‘De ware IKEA-spirit bouwt nog steeds op ons enthousiasme en een baan mag nooit alleen 

een broodwinning zijn.’ 

Het enthousiasme is bij velen ver te zoeken. Wij staan in de overlevingsstand en wachten op 

betere tijden. IKEA demotiveert in plaats van motiveert en juist IKEA zorgt ervoor dat 

werknemers hun baan vaak alleen nog maar als broodwinning zien. Er is geen ruimte voor 

enthousiasme als je als werknemers constant wordt beoordeeld op omzet, rendement en 

winst. Alleen cijfers zijn bepalend in de dagelijkse praktijk. De menselijke maat is volledig 

ondergesneeuwd door rendementsdenken, waarbij werknemers zeker niet worden gezien 

als belangrijk kapitaal. 

 

• ‘Vergeet nooit dat overdreven planning de meest voorkomende doodsoorzaak is van een 

bedrijf. Te veel planning beperkt je handelingsvrijheid en vermindert de tijd die nodig is om 

iets uit te voeren. Een ingewikkelde planning werkt verlammend.’ 

IKEA plant juist alles tot in het extreme zonder enige flexibiliteit te hanteren. Werknemers 

hebben geen invloed op de planning, kunnen werk en privé niet normaal op elkaar 

afstemmen en er wordt amper rekening gehouden met privéomstandigheden. Co-

ouderschap is het probleem van de werknemer, mantelzorg is het probleem van de 

individuele werknemer, kinderopvang is het probleem van ouders. Doordat IIKEA de planning 

(gebaseerd op omzet, winst en cijfers) tot in het extreme bepaalt, werkt dit heel verlammend 

op de betrokkenheid van werknemers. Niet alleen is een overdreven planning een bedreiging 

voor het bedrijf, maar ook voor het belangrijkste kapitaal binnen het bedrijf: de werknemers! 

 

• ‘We durven anders te zijn. Ons protest tegen de gevestigde orde is geen doel op zichzelf, 

maar een doelbewust verlangen om ons voortdurend te ontwikkelen en verbeteren.’ 



De angst regeert bij IKEA. Zelfs bij opbouwende kritiek, word je er genadeloos op afgerekend. 

Werknemers houden daarom vaak hun mond, spreken leidinggevenden niet of nauwelijks 

aan en vullen zelfs anonieme enquêtes politiek correct in vanwege de reële angst voor 

represailles. In tegenstelling tot uw testament bestaat er geen veilige omgeving waarin 

werknemers zich vrij kunnen uiten, ontwikkelen en verbeteren. Wijk je af van de IKEA-

opvattingen dan pas je al gauw niet meer bij de familie. 

 

• ‘Geen enkele methode is effectiever dan die van de voorbeeldfunctie.’ 

De angst regeert niet alleen bij de werknemers op de vloer, maar ook bij de leidinggevenden. 

Er bestaat een grote kloof tussen MT en teammanagers. Ook teammanagers worden 

genadeloos afgerekend op resultaat, omzet en winst. Hierdoor is er geen ruimte meer voor 

de menselijke maat en zelfontwikkeling om beter leiding te kunnen geven. 

 

• ‘Alleen zij die slapen, maken geen fouten. Fouten maken mag. Faalangst is de kiem van de 

bureaucratie en de vijand van de vooruitgang.’ 

Fouten worden niet of nauwelijks geaccepteerd. Maak je fouten dan word je daar op 

afgerekend. Al gauw pas je niet meer bij IKEA en wordt er zonder enige schroom afscheid van 

werknemers genomen.  

 

• ‘In onze IKEA-familie willen we de mens centraal stellen en elkaar steunen.’ 

Is er nog wel sprake van een IKEA-familie? Waar is het sociale IKEA-familiegevoel gebleven, 

dat velen van ons van vroeger kennen en waarderen? Waar is het gevoel “bij iets speciaals te 

horen” gebleven?  

 

Wij willen dat IKEA weer het bedrijf wordt waar we trots op kunnen zijn! Waar de mens weer 

centraal staat. Een bedrijf waar niet het blinde rendementsdenken een zware wissel trekt op 

werknemers. Waar we zonder angst kunnen werken. Waar we worden geaccepteerd en 

gerespecteerd om wie we zijn. Waar we weer energie krijgen van het werk. Waar ons vakmanschap 

wordt gewaardeerd. Waar de normen en waarden weer ingevuld worden zoals ze zijn verwoord in 

uw “testament van een meubelhandelaar”. 

 

In uw kerstboodschap van vorig jaar maakte u onderstaand statement over angst:  

‘Gedurende de afgelopen jaren heb ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het bestrijden van 

de angst om fouten te maken, wat een van de grootste ziektes van onze tijd is. Als je van je fiasco’s 

je beste vriend kan maken, geeft dit reden voor grotere successen. Ik kan mijzelf geen leven 

voorstellen zonder fiasco’s om mee te worstelen.’ 

Tot onze oprechte spijt moeten wij constateren dat uw persoonlijke strijd of opvattingen over angst 

op geen enkele wijze zijn verankerd in de dagelijkse praktijk van IKEA. Wanneer angst, zoals u zegt, 

een van de grootste ziektes is van deze tijd, dan is IKEA ziek. Uw strijd is daarom nog lang niet 

gestreden en het is in tijden van bezinning goed om dit fiasco onder ogen te zien.  

 

Wij hopen dat u opnieuw wilt strijden en al worstelend van dit fiasco uw beste vriend wilt maken om 

volgend jaar in uw kerstboodschap te kunnen verhalen over nog grotere successen. Een mooie kans 

en een mooie uitdaging voor 2016! 

 

Vrolijk kerstfeest, 

de bezorgde medewerkers van IKEA Nederland 

(anoniem uit zelfbescherming) 


