Stemformulier HeidelbergCement cao
Breng hier als lid van CNV Vakmensen je stem uit over het laatste bod van de werkgevers, dat op
13 november is neergelegd bij ons als ‘slikken of stikken’!
Zoals uitgelegd tijdens de bijeenkomsten is de consequentie van het verwerpen van dit voorstel dat
er ¾ vergaderingen belegd gaan worden. Wanneer 75% van de aanwezige leden instemmen met
acties zal het actietraject gestart gaat worden.
Wij verwachten in dat geval dat je dan ook meedoet in de acties en de eventuele bereidheid hebt
om te helpen bij het inrichten van actiecomités. Je moet in dat geval ook aangeven HOE je gaat
meedoen in de acties.

Slikken of stikken?
Graag willen we jullie de volgende vragen voorleggen:
1. Breng je stem uit:
0
0

Ik stem volledig in met het bod van de werkgever
Ik verwerp het bod en realiseer me dat daardoor een actietraject zal worden opgestart

2. Als je hierboven hebt aangevinkt dat je het bod van de werkgever afwijst, dien je
ook onderstaande in te vullen:
0

Ik geef mij op voor het actiecomité

0

Ik committeer me acties te ondersteunen

0

Ik doe mee met alle acties die worden uitgewerkt; inclusief het weigeren van overuren

3. Probleem met dit bod is het inhoudelijke voorstel generatiepact. Zou het bod voor
jou voldoende zijn, indien er alleen een toezegging is om een generatiepact uit te
werken (dan wijzen we de inhoud van het generatiepact af)?
0

Ik vind het voorstel generatiepact in het bod van de werkgevers voldoende

0

Ik wil graag een toezegging om te komen tot een generatiepact, maar wijs de inhoud
zoals deze nu wordt voorgesteld af

4. Eventuele toelichting op jouw stem

5. Om jouw stem geldig te laten zijn, moet je lid zijn van CNV Vakmensen. Daarom
hebben we jouw lidmaatschap gegevens nodig. Heb je jouw lidnummer niet bij de
hand, dan kunnen we jouw gegevens wel terug vinden wanneer je je naam,
postcode en huisnummer goed hebt ingevuld.
Naam:

Postcode en huisnummer:

Lidnummer :

Telefoonnummer:

Dit stemformulier moet uiterlijk maandagochtend 9 december om 9.00 uur bij ons op het
secretariaat zijn. Indien je het stemformulier per mail terugstuurt, graag naar:
secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl o.v.v. M1911 1268/WT/gk stem HCNL cao.
Er is ook een mogelijkheid om je stem per post uit te brengen. Stuur deze dan naar CNV
Vakmensen, Secretariaat Collectief, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht o.v.v. M1911 1268/WT/gk
stem HCNL cao.

