Aan werknemers
Betreft

: Vooraankondiging deelname Digi-C Panel

Maastricht, 22 juli 2019

Beste werknemer,
Jouw cao, de cao Beveiliging, waarin de afspraken staan over jouw arbeidsvoorwaarden, loopt tot oktober 2019.
Afgelopen periode was het SFCB, waarin jouw werkgever samen met vakbond De Unie vertegenwoordigd zijn, weer
druk bezig met het voeren van gesprekken over de wensen die de werkgever en werknemers hebben ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden. De besproken onderwerpen worden aan jou voorgelegd in de vorm van een online
vragenlijst. Deze vragenlijst kun je op je smartphone of thuis op je gemak achter een computer invullen. Hiervoor
vragen we slechts een kort moment om samen met ons na te denken wat er voor jou belangrijk is in de nieuwe cao
Beveiliging. We vragen dit ook aan al je collega’s.
De resultaten van het onderzoek vormen de basis waarmee de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, VBe
NL en vakbond De Unie in de volgende cao-onderhandelingen van start gaan. Jouw mening telt!
Het onderzoeksbureau MWM2 voert in opdracht van vakbond De Unie en VBe NL (samen in het bestuur van het
Sociaal Fonds Cao Beveiliging) het onderzoek uit. Onderzoeksbureau MWM2 verzamelt alle gegevens en zorgt ervoor
dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden. Je werkgever kan jouw gegevens niet inzien.
Op 30 juli 2019 ontvangt je werkgever een brief met de uitnodiging tot de Digi-C vragenlijst. Je werkgever stuurt de
brief naar jou zodat jij je stem kunt uitbrengen in de online vragenlijst. Je krijgt daarna ook de mogelijkheid om je te
registreren voor het Digi-C panel zodat we vaker en makkelijk over belangrijke onderwerpen in de sector met je in
gesprek kunnen gaan. Mocht je de uitnodigingsbrief niet voor 1 augustus hebben ontvangen, stuur dan een bericht
naar info@sfcb.nl. Het SFCB zal vervolgens contact opnemen met je werkgever.
Doe mee aan het onderzoek en wie weet verdien je ook nog een toegangsbewijs voor een driedaagse SDR (Search,
Detect, React) training. Lees op deze website meer over SDR.
Met vriendelijke groet,

Leon Vincken
Voorzitter van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging
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