Laat weten wat jouw voorstellen, wensen en ideeën zijn met het oog op de nieuwe cao
Timmerindustrie. Laat ons jouw wensen en ideeën uiterlijk vrijdag 3 september, 12.00 uur weten.
Start met jouw e-mailadres:

1

.

Welke onderwerpen zijn, volgens jou, belangrijk om
opgenomen te worden in de nieuwe cao?

Multi-responsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 0

Inzake loonontwikkeling: mijn wens of idee is

Inzake verlaging van de arbeidsduur: mijn wens of idee is

Inzake zelfregie bij de eigen ontwikkeling door scholing mijn wens of idee is

Inzake combinatie Zorg en Werk: mijn wens of idee is

Inzake minder flexbanen en meer vaste banen mijn wens of idee is

Inzake duurzame inzetbaarheid mijn wens of idee is

Ik heb andere ideeën en wensen die hierboven niet genoemd zijn. Geef dit hier aan:

2

De cao-commissie Timmerindustrie levert een medeonderhandelaar op die samen
met de bestuurder het resultaat beoordeelt en bepaalt op welke wijze de leden
(tussentijds) geïnformeerd worden. Uitbreiding van de cao- commissie is
wenselijk. Voel je daarvoor, geef dit dan hier aan.

Singleresponsevraag

Ja, ik heb interesse in de cao-commissie. Ik laat mijn gegevens achter bij de volgende vraag.
Nee, bedankt
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Laat weten wat jouw voorstellen, wensen en ideeën zijn met het oog op de nieuwe cao
Timmerindustrie. Laat ons jouw wensen en ideeën uiterlijk vrijdag 3 september, 12.00 uur weten.
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We vragen je jouw gegevens hier achter te laten. Heb je jouw
lidnummer niet bij de hand dan kunnen wij die gegevens wel
terugvinden als postcode en huisnummer goed is ingevuld.

Naam: (verplicht invullen) :

.

Op welke afdeling ben je werkzaam?

.

Postcode en woonplaats (verplicht invullen)

.

Telefoonnummer vast:

.

Mobiele telefoonnummer:

.

Invulveldenvraag

Hartelijk dank voor jouw input. De cao-commissie gaat hiermee verder aan de slag om tot een
voorstellenbrief te komen. We houden je hiervan op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
Je kan dit vragenformulier gratis retourneren aan
CNV Vakmensen, t.a.v. Secretariaat Collectief, Antwoordnummer 4308, 3500 VE Utrecht.
Mailen mag ook, aan het secretariaat: secretariaat@cnvvakmensen.nl
N.B. de ingevulde vragenlijst ontvangen wij graag uiterlijk 3 september 2021 van jou terug.
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