
Vragenlijst meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Geachte medewerker,

Met deze vragenlijst wil Sanquin in kaart brengen welke wensen u heeft op het gebied van het meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden. De verkregen informatie uit deze peiling wordt gebruikt om de invoering van het
meerkeuzesysteem af te stemmen op de voorkeuren van de medewerkers. Ook wordt de informatie over de
voorgenomen inzet van tijd- en geldbronnen gebruikt om de gevolgen voor de arbeidscapaciteit van de medewerkers
van HRM en salarisadministratie in kaart te brengen.

Het kost weinig tijd en moeite om de vragenlijst in te vullen. U reageert anoniem.
Het is belangrijk dat u uw antwoorden aangeeft door aankruisen of zwart maken van het passende hokje, omdat de
formulieren worden gescand. Bijvoorbeeld:           of
Wilt u uw formulier uiterlijk 23 mei a.s. inzenden? U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde portvrije
antwoord-envelop.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

1. In welk organisatie-onderdeel bent u werkzaam?

2. Wenst u deel te nemen aan het meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden?

nee
ja

U bent klaar met deze vragenlijst. U kunt uw
formulier nu in de antwoord-envelop retour zenden.

Sanquin Bloedbank Regio Noordoost
Sanquin Bloedbank Regio Zuidoost
Sanquin Bloedbank Regio Zuidwest
Sanquin Bloedbank Regio Noordwest

3. Voor welke doelen heeft u belangstelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk.)

Geld

Tijdsparen

Verlofsparen (10%)

Scholing

Extra pensioen

Kinderopvang

Vakbondslidmaatschap

PC-regeling

Fiets-regeling

Spaarloonregeling

Doelen overeenkomstig de CAO:
(Zie brochure 'Iedereen een eigen voorkeur')

Specifieke doelen:
(Doelen die nog in overleg met de Centrale
 Ondernemingsraad moeten worden vastgesteld.
 Zie brochure 'Iedereen een eigen voorkeur')

4. Welke geld- en/of tijdbronnen zou u voor extra
arbeidsvoorwaarden willen inleveren?
(Meerdere antwoorden mogelijk.)

Uren leeftijdsgericht personeelsbeleid

Extra uren

Overwerk (tijd)

ORT (tijd)

Bovenwettelijk verlof

Gratificatie en toeslagen

Eindejaarsuitkering

Vakantiebijslag

Overwerk (geld)

ORT (geld)

Tijdbronnen:
(Zie brochure 'Iedereen een eigen voorkeur')

15% bruto jaarsalaris

Geldbronnen:
(Zie brochure 'Iedereen een eigen voorkeur')

Sanquin Plasmaproducten
Sanquin Diagnostiek
Sanquin Research
Sanquin Concernstaf

Dit is het einde van de vragenlijst. U kunt de
vragenlijst in bijgevoegde antwoord-envelop
terug sturen. Een postzegel is niet nodig.

('Lgpb-uren')

0572290915

R.A. Treep

R.A. Treep
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