GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK,
OOK VOOR UITZENDKRACHTEN!

ENQUÊTE

“GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK”
Wat bedoelen we daarmee? In de wet is voorzien dat uitzendkrachten recht hebben op hetzelfde loon en
dezelfde voordelen als vaste werknemers. In de praktijk stellen we vast dat uitzendkrachten heel wat voordelen
niet krijgen: hospitalisatieverzekering, cao 90, extra verlofdagen …
We willen de mythe ontkrachten dat uitzendarbeid volwaardige tewerkstelling is. En we willen argumenten
verzamelen die ons sterker maken tijdens de sectorale onderhandelingen voor de interimsector. We moeten
vermijden dat uitzendkrachten goedkoper worden dan vaste werknemers. Daar heeft iedereen voordeel bij:
uitzendkrachten en vaste werknemers.

TIP: Soms lijkt het vanzelfsprekend dat uitzendkrachten bepaalde zaken krijgen maar ben je daar
helemaal zeker van? Check dit eens bij de uitzendkrachten.
Naast het feit dat voordelen bestaan willen we ook te weten komen wat de financiële waarde van deze voordelen
is. Zo kunnen we een betere inschatting maken van het bedrag dat uitzendkrachten mislopen. Als je de waarde
van de voordelen kan bepalen, vul ze gerust in.

WIL JIJ ONS HELPEN EN DEELNEMEN?
VUL AUB DE ACHTERZIJDE IN EN BEZORG HET FORMULIER AAN JE SECRETARIS
OF STUUR HET OP NAAR: ABVV INTERIM, HOOGSTRAAT 26-28, 1000 BRUSSEL
OF VUL HET ONLINE IN: WWW.RECHTENUITZENDKRACHT.BE/ENQUETE

V.U.: Werner Van Heetvelde - Hoogstraat 26-28 - 1000 Brussel

HIERVOOR HEBBEN WE JULLIE HULP NODIG. INVULLEN DUURT 5 MINUTEN!
In heel wat bedrijven bestaan extraatjes die jullie - dikwijls na lange en moeizame onderhandelingen - hebben
verkregen.
We willen een oplijsting maken van voordelen die in de verschillende bedrijven en sectoren bestaan maar die
uitzendkrachten niet krijgen.

ENQUÊTE

GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK,

In welke sector ben jij werkzaam?
Groot- en kleinhandel
Horeca

Productie van textiel, confectie
OOK VOOR UITZENDKRACHTEN!
Metaalindustrie

Garages

Bouw

Onderwijs

Productie van voeding

Transport

Chemie

Openbare vervoersmaatschappijen

Hout en papier

Post en telecommunicatie

Gas, water, electriciteit

Banken en verzekeringen

Drukkerij, uitgeverij

Gezondheids- en welzijnszorg

Overige - omschrijf

Diensten aan ondernemingen (schoonmaak, consultancy ...)
Openbaar bestuur

We willen graag weten wat er in jouw bedrijf allemaal voorzien is.
We geven een aantal voorbeelden maar vul zeker ook aan als er op jouw bedrijf nog andere voordelen zijn:
Welke voordelen bestaan
in jouw bedrijf ?

Weet je zeker dat
uitzendkrachten dit ook krijgen?
Ja Nee

Kan je de waarde bepalen
van dit voordeel?

Ja Nee

Maaltijdcheques

Maaltijdcheques

Groepsverzekering

Groepsverzekering

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

ADV dagen

ADV-dagen

Extra verlofdagen

Extra verlofdagen

Ecocheques

Ecocheques

Kerstcadeau, Sinterklaas …

Kerstcadeau, Sinterklaas ...

CAO 90

CAO 90

Andere - welke?

Andere - welke?

Hartelijk dank voor je deelname.
Als je op de hoogte wil gehouden worden van de resultaten van de enquête, vul dan je gegevens in.
Neen, dank je wel!
Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden
		
Naam						Voornaam
Bedijf						E-mail
									

