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Hey werkgever,
hoor je mij!?
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Doe mee met de enquête over
zeggenschap in de land- en tuinbouw en maak
kans op een Google Nest Mini!
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Scan de qr-code met je telefoon en
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Hoort jouw werkgever jou?
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Hoe is dat bij jou in het bedrijf?

Hoe is dat bij jou in het bedrijf?

Natuurlijk praat je regelmatig met je werkgever of leidinggevende. Maar gaat dat ook over
de inhoud van je werk?
Uit onderzoek blijkt dat als werknemers zeggenschap hebben over hun werk en het bedrijf,
de sfeer en de resultaten verbeteren.

Vul de vragenlijst in en laat het ons weten. Onder de invullers verloten we een Google Nest
Mini (die luistert altijd naar je). Scan gauw de qr-code op de voorzijde.
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06 20 35 49 90 | j.warnaar@cnvvakmensen.nl
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Lid worden? Ga naar cnvvakmensen.nl/lidworden
of vul de aanmeldbon in.
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| AANMELDINGSBON |
Je contributie is afhankelijk van je inkomen

Naam
Voorletters

| AANMELDINGSBON |

M/V

kruis jouw bruto maandinkomen aan:

Adres

q
q
q
q

Postcode
Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

tot € 1.051,vanaf € 1.051,- tot € 1.578,vanaf € 1.578,- tot € 2.630,vanaf € 2.630,-

contributie 2021

€
5,48
€ 13,08
€ 17,54
€ 19,74

Werkzaam bij
Vestigingsplaats
Bedrijfstak
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Handtekening
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• De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
• Wij gebruiken jouw contactgegevens (o.a. e-mail) om je te
benaderen met info over werk en inkomen. Lees hoe wij omgaan met jouw gegevens op www.cnvvakmensen.nl/privacy.
• Wij werken met automatische incasso. Betaal je liever met
acceptgiro? Dat kan, maar kost € 1,- extra. Zet in dat geval
hieronder een vinkje:
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q Nee, ik betaal liever met acceptgiro (+€ 1,-)

Was je al eens lid van een bond?
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Retouradres: CNV Vakmensen, t.a.v. Bedrijfsadm., antw.nr. 4308, 3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig)
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