Enquête arbeidsvoorwaarden cao Aliphos
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Looptijd van de nieuwe cao:

Mijn voorkeur gaat uit naar een looptijd van 12 maanden. ( 01-04-20/31-03-21)
Mijn voorkeur gaat uit naar een looptijd van 24 maanden. (01-04-20/31-03-22)
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Voor een periode van 12 maanden stel ik een
loonontwikkeling voor van *(* Ik ben hierbij bereid mij
hiervoor extra in te zetten mocht dit resultaat niet bereikt
worden).

Tussen de 2,5 % en 3 %
Tussen de 3 % en 3,5 %
Tussen de 3,5 en 4 %
Boven de 4 %
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In 2020 gaan de maandpremies van de zorgverzekeringen bij
de meeste verzekeraars weer omhoog. Om deze reden vindt
ik het reëel dat mijn werkgever de tegemoetkoming in de
kosten van de zorgverzekering per jaar verhoogd met:

€ 5,-- naar € 390,-- bruto per jaar
€ 10.-- naar € 395,-- bruto per jaar
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Jaarlijks kunnen leden van CNV Vakmensen hun betaalde
vakbondscontributie fiscaal laten bruteren. Ik wil dat:

Deze regeling in de nieuwe cao wordt gecontinueerd.
Deze regeling wordt uitgeruild met een andere/betere arbeidsvoorwaarde.
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In de cao met een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31
maart 2020 is een afspraak gemaakt over een onderzoek
naar duurzame inzetbaarheid. Op dit moment zijn er nog
geen uitkomsten bekend.Ik ben van mening dat

de uitkomsten hiervan pas onderwerp van gesprek zijn zodra deze bekend zijn ook al is dit
later is dan 1 april 2020
er ondanks de uitblijvende uitkomsten van de studie afspraken gemaakt moeten worden
over duurzame inzetbaarheid
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In het kader van duurzame inzetbaarheid hecht ik

waarde aan een bijdrage van de werkgever inzake mijn sportabonnement
geen waarde aan een bijdrage van mijn werkgever inzake mijn sportabonnement
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Hierbij doe ik de volgende cao-voorstellen:

Ik wil graag actief betrokken worden bij het tot stand komen
van mijn arbeidsvoorwaarden.Ik geef mij hierbij op voor:

Deelname aan de CNV kadergroep
Deelname aan de CNV delegatie ( overleg met werkgever)
Ik geef mij niet op
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Eventuele toelichting op jouw stem:

We vragen je hier jouw gegevens achter te laten:

Naam:
Postcode en
huisnummer:
Lidnummer:
Telefoonnummer:

Het ingevulde formulier dient uiterlijk 10 maart 2020 door ons ontvangen te zijn. Je kan het
formulier e-mailen aan secretariaat@cnvvakmensen.nl
of retourneren per post: CNV Vakmensen, Secretariaat Collectief, Postbus 2525, 3500 GM UTRECHT.
Dank voor het stemmen!
Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M2002 2117/AH/pvd

