Enquête Cao Zoetwaren 2019
Waar ben je werkzaam?

1

Invulveldenvraag

Ik ben
werkzaam
bij (naam
bedrijf
invullen)
Ik werk
op de
vestiging
in
Leeftijd
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Singleresponsevraag

tot en met 25 jaar
26-35 jaar
36 - 45 jaar
46 - 55 jaar
56 - 65 jaar
vanaf 66 jaar
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Ik werk in de

Singleresponsevraag

Ik werk gemiddeld:

Singleresponsevraag

Productie
Kantoor
Anders
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Tot en met 20 uur per week
Tussen 21 tot 28 uur per week
Tussen 29 tot 35 uur per week
Vanaf 36 uur per week (fulltime)
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Ik ben werkzaam als

Vaste kracht
Uitzendkracht

Singleresponsevraag
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Als je uitzendkracht bent, wat vind je dan?
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Singleresponsevraag

Vraag voor uitzendkrachten
VRAAG 6 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN,
INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG
vraag 5 is beantwoord met 2 (uitzendkracht)
Ik vind het werken op uitzendbasis/flexwerker bij me passen; een uitzendcontract heeft de
voorkeur boven een vaste baan
Ik zou liever in vaste dienst willen werken bij het zoetwarenbedrijf
Sinds wanneer werk je bij dit zoetwarenbedrijf? (ook al
zijn er onderbrekingen, vul in wanneer je bij dit bedrijf
voor het eerst werkte)
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Singleresponsevraag

Vraag voor alle medewerkers
Ik ben al vóór 1980 werkzaam bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben tussen 1981 en 1990 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben tussen 1991 en 2000 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben tussen 2001 en 2010 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben tussen 2011 en 2015 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben in 2016 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben in 2017 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Ik ben in 2018 begonnen bij dit zoetwarenbedrijf
Er komen onderhandelingen over de nieuwe cao waarin
o.a. afspraken gemaakt worden over loonsverhoging,
werktijden en afspraken over de pensioenopbouw.
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Singleresponsevraag

Weet jij dat CNV Vakmensen jouw belangen bals
werknemer behartigt en goede afspraken kan maken in de
Cao Zoetwaren?
Ja
Nee
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Wil je dat CNV Vakmensen bij de cao-onderhandelingen
Zoetwaren en Uitzendbranche betrokken is?

Singleresponsevraag

Ja, ik wil dat CNV Vakmensen betrokken is bij beide cao-onderhandelingen
Hoeft niet, daar is geen vakbond voor nodig

Enquête Cao Zoetwaren 2019
Hoe veel loon erbij: stel dat er volgend jaar weer 2%
loon erbij komt, wat zou dan jouw mening zijn?
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Singleresponsevraag

2% erbij is prima
Het mag wel meer zijn dan 2% erbij
Ik wil wel een loonsverhoging maar over de hoogte heb ik geen mening
Stel dat er volgend jaar inderdaad een minimale
loonsverhoging (bijv. 2% komt), moet er dan actie
komen?
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Singleresponsevraag

Het zal dan wel en het heeft geen zin om in actie te komen voor méér
Dan vind ik dat CNV Vakmensen voor meer loon in actie moet komen, maar ik doe daar niet
aan mee
Dan vind ik dat wij samen met CNV Vakmensen in actie moeten komen en natuurlijk doe ik
dan mee
Jouw bijdrage aan deze actie zal zijn: (je mag meer dan
één antwoord aankruisen)
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Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 0

Handtekeningen ophalen (handtekeningenactie)
Met een T-shirt, button of ander actiemateriaal laten zien dat je gaat voor goede
arbeidsvoorwaarden, inclusief een redelijke loonsverhoging
Naar de bijeenkomsten gaan in de kantine of voor de poort tijdens jouw pauze
Meedoen met stiptheidsacties (daarbij houd je me aan de regels die eerder zijn gesteld, ook
al vraagt het iets meer tijd om een productie te halen)
Meedoen met een werkonderbrekingen van bijvoorbeeld twee uur
Ik ben bereid bent te staken (het werk neer te leggen) voor bijvoorbeeld één dag
Ik ben bereid bent te staken voor een langere periode (meer dan een dag)
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Hoe tevreden ben je op een schaal van 1 tot en met 5?

Tabelvraag (multi
response)

Minimaal aantal vinkjes: 0

Erg
ontevreden
duidelijke en
foutloze
loonstrook
mijn loon

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Heel
tevreden
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respect dat ik
krijg van mijn
uitzendbureau
(alleen voor
uitzendkrachten)
respect dat ik
krijg van mijn
collega’s bij dit
zoetwarenbedrijf
respect dat ik
krijg van mijn
leidinggevende bij
het
zoetwarenbedrijf
aantal trainingen
en opleidingen
dat ik krijg
aantal uren dat ik
werk
hoe leuk en
interessant mijn
werk is
de kansen die ik
krijg om mij
verder te
ontwikkelen
binnen het
zoetwarenbedrijf

14

Door automatisering verdwijnen de komende jaren
banen in de zoetwaren. Er komen wel wat banen voor
terug, maar je krijgt ingewikkelder werk. Minder met je
handen, meer met je hoofd. Wat vind jij?

Multiresponsevraag

Werkzekerheid (je mag meer dan een antwoord
aankruisen)
Minimaal aantal vinkjes: 0

Ik ben niet bang voor mijn baan, het zal mijn tijd wel duren
Ik ben niet bang voor mijn baan, ik vind altijd wel werk
Ik wil een loopbaanscan doen, zodat ik weet wat mijn kansen zijn om aan het werk te blijven
Ik wil wel een opleiding doen als ik daarmee een andere baan kan vinden
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In de zoetwarenbranche werken in verhouding weinig
vaste krachten en veel uitzendkrachten. Dat heeft voor
en nadelen. Hoe zou het moeten in jouw bedrijf? (kies
één antwoord).
Nadelen: de uitzendkracht heeft een onzekere positie

Multiresponsevraag
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want weet nooit met zekerheid of hij/zij werk en inkomen
heeft / als vaste kracht moet jij steeds weer een ander
inwerken en aan een nieuwe collega wennen / dit kan de
productie beïnvloeden (minder kwaliteit of minder
productie).
Voordelen: de werkgever is op korte termijn voordeliger
uit / een uitzendkracht zorgt voor jouw flexibiliteit: als jij
een vrije dag wil of bij drukte niet wilt overwerken
bijvoorbeeld.
Minimaal aantal vinkjes: 0

In ons bedrijf moeten er méér uitzendkrachten bij
In ons bedrijf is de verhouding vaste krachten en uitzendmedewerkers prima zo
In ons bedrijf moeten er meer vaste krachten bij
Geen mening
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Werkgevers zeggen: “Als de werktijden van de vaste
kracht flexibeler worden, dan kunnen we meer
uitzendkrachten een vaste baan aanbieden”. Wat vind
jij?

Singleresponsevraag

Mee eens. Maar ik wil dat er niets verandert, ik wil geen flexibelere werktijden
Mee eens. Ik wil best flexibelere werktijden als mijn bedrijf meer vaste krachten in dienst
neemt
Niet mee eens. Ik geloof niet dat als ik meer flexibel ga werken er meer vaste krachten
komen
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Bijna klaar met deze enquête. De laatste vragen gaan
over jouw en onze betrokkenheid bij de caoonderhandelingen. Hoe wil jij op de hoogte blijven?

Singleresponsevraag

Ik wil dat CNV Vakmensen mij op de hoogte houdt van de cao-onderhandelingen (ik geef
toestemming om mij te mailen wanneer er nieuws is)
Ik hoor wel via mijn werkgever hoe de cao-onderhandelingen lopen
Ik hoef verder geen informatie over het verloop van de cao-onderhandelingen

Enquête Cao Zoetwaren 2019

18

Dank voor het invullen! Wil je op de hoogte gehouden
worden, dan informeren wij jou per mail. Laat hier
jouw gegevens achter:

Naam:
Postcode en
woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:

Roel van Riezen
Bestuurder CNV Vakmensen
Utrecht, 6-11-2018

Invulveldenvraag

