ENQUÊTE CAO KUNSTSTOF EN RUBBER
Voor de nieuwe cao Kunststof en Rubber kun je hieronder aangeven wat voor jou belangrijk is. De
leden bepalen uiteindelijk wat in de voorstellenbrief komt te staan.
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Ik ben werkzaam bij
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Loon
Een belangrijk onderwerp in de cao is altijd de loonsverhoging.
We kijken daarbij altijd naar de draagkracht van bedrijven (je
wilt ook niet je baan kwijt raken) en naar de inflatie. Hoeveel
loonsverhoging vind jij verantwoord in jouw bedrijf?
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Pensioen: de 3 volgende vragen gaan over jouw pensioen.
Weet jij hoeveel pensioen je later ongeveer krijgt?
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Vind je je pensioen voldoende?
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Pensioen mag wel wat minder
Pensioen is voor mij voldoende
Ik zou graag meer pensioen ontvangen
Ben je bereid om meer te betalen voor je pensioen?
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Rosetta: vernieuwing van de cao
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Dit jaar gaan we met name kijken naar werktijden en roosters.
We denken dat we zo een wezenlijke bijdrage kunnen leveren
aan jouw gezondheid. Wat is jouw mening?
1. De cao mag inderdaad wel verbeteren op werktijden en roosters, zeker ook om gezond te
kunnen blijven werken
2. Mijn werktijd en rooster kunnen beter, maar dat regel ik zelf wel met mijn leidinggevende
3. Als je het hebt over gezondheid, dan weet ik wel een ander onderwerp om te verbeteren in
de cao, namelijk …

Generatiepact
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Een generatie pact is:
-

dat een oudere werknemer korter gaat werken

-

dat een jongere werknemer een vaste baan krijgt

dat de oudere werknemer zijn/haar kennis overdraagt
aan de jongere.
Voorbeeld is 80-90-100: de oudere werkt 80 %, krijgt 90 % loon
en bouwt 100% pensioen op. Ander voorbeeld: 60-80-100, of
welke combinatie dan ook.
Ik vind het belangrijk dat er zo’n regeling komt
Het maakt mij niet zoveel uit of er zo’n regeling er komt
Ik ben tegen zo’n regeling
WW/WGA-reparatie
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Deze vraag hebben we je al vaker gesteld. Vakbonden willen
graag de WW/WGA repareren. Want anders krijg je bij ontslag
korter WW. De werknemer betaalt daarvoor de premie voor de
WW/WGA-reparatie, zo rond de 0,2% in 2018, maximaal
oplopend tot 0,75%. Wil jij dat de WW/WGA gerepareerd
wordt?
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Ik heb nog de volgende voorstellen voor de nieuwe cao
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Vul hier je gegevens in

Lidnummer
Postcode en
woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

Dank voor je medewerking.
Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen

Kenmerk: M1802 0716/RvR/gk enquête leden kunststof en rubber

