Enquête Cao Zoetwaren 2020

Waar ben je werkzaam?

1
Naam bedrijf

:

Vestiging

:

2

In welke leeftijdsgroep val je?

15-25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55-65 jaar
66 jaar of ouder

3

Jij werkt in:

de productie
de technische dienst
Op kantoor
Anders, namelijk :

4

Ik ben werkzaam als

Vaste kracht
Tijdelijke kracht, en ik vind dat prima
Tijdelijke kracht, maar ik zou liever in vaste dienst komen
Uitzendkracht, en ik vind dat prima
Uitzendkracht, maar ik zou liever in vaste dienst komen

5

Voor wie wil je dat CNV Vakmensen op komt in de cao
onderhandelingen?
Alleen voor vaste krachten
Vooral voor vaste krachten, maar ook een beetje voor uitzendkrachten
Even veel voor vaste krachten als voor uitzendkrachten
Vooral voor uitzendkrachten, maar ook een beetje voor vaste krachten
Alleen voor uitzendkrachten
1

Enquête Cao Zoetwaren 2020

6

Wat zijn je normale werktijden? (We praten hier niet over overwerk)

Ik werk eigenlijk nooit voor 06.30 uur of na 18.00 uur (dagdienst)
Ik werk alleen overdag, maar ook wel voor 06.30 uur of na 18.00 uur. Bijvoorbeeld om de
productie op te starten, of in twee ploegendienst
Ik werk ook hele nachten, maar niet in het weekend (bijvoorbeeld drieploegendienst)
Ik werk hele nachten, en ook in het weekend (bijvoorbeeld vier- en vijfploegendienst)

7

In verband met Corona: Doet/deed het bedrijf voldoende om jou te
beschermen tegen besmetting met Corona?
Ja, mijn bedrijf nam voldoende maatregelen tegen Corona
Positief en negatief: mijn bedrijf deed wel wat, maar niet voldoende
Nee, mijn bedrijf nam echt te weinig maatregelen tegen Corona
Ik weet het niet, geen mening, neutraal

8

2020 is een bijzonder jaar. Hoe denk jij dat jouw bedrijf er nu voor staat?

Ik denk dat mijn bedrijf er heel goed voor staat
Ik denk mijn bedrijf er goed voorstaat
Ik denk dat mijn bedrijf er redelijk voor staat
Ik denk dat mijn bedrijf er slecht voor staat
Ik denk dat mijn bedrijf er heel slecht voor staat
Ik weet het niet, geen mening

9

Hoe veel loonsverhoging kan jouw bedrijf betalen, denk je?

5% of meer
4%
3%
2%
1%
Mijn bedrijf kan geen loonsverhoging betalen, dus 0%
Het zou eigenlijk nodig zijn om loon of andere arbeidsvoorwaarden in te leveren
Ik weet het niet, geen mening
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10

Kun je voldoende uitrusten van je werk (slapen, ontspanning, vakantie etc

Ja, ik kan voldoende uitrusten van mijn werk en kan dan weer fit aan het werk
Matig, ik kan aardig uitrusten, maar niet altijd genoeg. Dus af en toe ben ik niet fit genoeg om
te werken
Nee, regelmatig heb ik behoefte aan meer kunnen uitrusten. Ik ben dus vaak niet fit.

11

Kun jij je werk en andere activiteiten goed combineren? Denk aan gezinstaken,
mantelzorg, hobbies, sport, verenigingswerk (meer antwoorden mogelijk)

Ik kan werk en andere activiteiten heel goed combineren
Meestal kan ik werk en andere activiteiten goed combineren, maar soms niet
Regelmatig kan ik werk en andere activiteiten niet goed combineren

12

Of je lekker in je vel zit, heeft ook te maken met je leidinggevende. Hoeveel kun
jij bespreken met je leidinggevende?

Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee
oneens

Zeer mee
oneens

Ik kan alles wat ik
wil bespreken
met mijn
leidinggevende

13

Of je lekker kunt werken, heeft ook te maken met je verhouding met
collega’s? Voel jij je op je gemak tussen je collega’s?
Ik voel me prima op mijn gemak tussen mijn collega’s
Ik voel me soms niet prettig tussen mijn collega’s
Ik voel me vaak niet prettig tussen mijn collega’s
Geen mening, neutraal
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14

Wil jij meer beslissen over je eigen scholing? CNV Vakmensen wil dat jij een eigen
geldpotje krijgt om cursussen uit te doen. Je bepaalt dan zelf welke cursus je doet. Je
werkgever heeft daar niets mee te maken. Wat vind jij?
Ik hoef geen eigen geldpotje voor scholing
Ik wil wel een eigen geldpotje voor scholing
Geen mening / neutraal

15

Ben je lid van een vakbond?

Ja, ik ben lid van CNV Vakmensen
Ja, ik ben lid van FNV
Ja, ik ben lid van De Unie
Ja, ik ben lid van een andere vakbond
Nee, ik ben geen lid van een Vakbond

16

Dank voor het invullen! Heb je nog een vraag of opmerking, vul dan je
gegevens en je opmerking in. Dan krijg je antwoord.

Naam

:

Telefoonnummer

:

Vraag of opmerking

:

Roel van Riezen,
Bestuurder CNV Vakmensen
E r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 2034

M2006 0978/RvR
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