
CAO RONDE 1 
METALEKTRO

SAMEN VOOR EEN GOED EN GEZOND LEVEN, DAAR STAAN WIJ VOOR!
Het eerste overleg over de nieuwe cao Metalektro is achter de rug. FNV Metaal (namens jou en je collega’s)  

en de FME (namens de werkgevers) hebben hun cao-voorstellen gepresenteerd en toegelicht. FNV Metaal  

wil o.a. slimme en verstandige oplossingen waardoor jij het zware werk vol kunt houden en er werkgelegen-

heid behouden blijft. De werkgevers stellen vooral veel bezuinigingsmaat regelen voor. Hieronder vind je  

een korte opsomming van de verschillen. Het hele overzicht vind je op fnv.nl/cao-metalektro

DIT WILLEN WIJ… EN DIT WILLEN ZIJ

5% loonsverhoging (geld of passende oplossing) Kostenbeheersing

Jongeren betalen naar het werk dat ze doen Jongeren goedkoper kunnen inhuren

Minimaal 14 euro bruto uurloon voor  Kostenbeheersing 

al het werk in de sector 

Generatiepact afspraak  verbeteren Generatiepact afspraak verslechteren 

Verplichting tot overwerk afschaffen Beschermende maatregelen voor ouderen schrappen

Extra beschermende maatregelen voor  Beschermende maatregelen voor ouderen schrappen 

ploegenwerk voor iedereen 

Zware beroepen regeling zodat eerder stoppen  ?

mogelijk wordt en werkgelegenheid wordt behouden 

Meer zeggenschap over werktijden,  Meer zeggenschap over deze uren bij je werkgever 

vakantie en roostervrije uren voor jou 

SAMEN VOOR EEN GOEDE CAO 
Een cao komt er niet vanzelf. We hebben jou hierbij nodig. Met jouw steun en inzet kunnen we 

weer een mooi cao-akkoord bereiken. Hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan in de 

onderhandelingen met de werkgevers. Dat is nu nodig, maar ook in de toekomst. Sluit je aan, doe 

mee en word lid van de FNV. Dat gaat snel en eenvoudig via fnv.nl/lidworden of scan de QR-code.

VOLG ONS 
Mis niets! Volg de onderhandelingen en onze activiteiten via: 

www.fnv.nl/cao-metalektro

/FNVMetaal  @FNVMetaal petrabolsterdamen
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https://www.fnv.nl/cao-sector/metaal/metalektro/cao-traject-metalektro-2020
https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen-van-het-lidmaatschap?formstep=contributie#/
https://www.fnv.nl/cao-sector/metaal/metalektro/cao-traject-metalektro-2020
https://www.facebook.com/FNVMetaal
https://twitter.com/FNVMetaal
https://www.instagram.com/petrabolsterdamen/
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VERZENDEN

Stuur deze bon in een 

envelop zonder  

postzegel naar:  

Contactcenter FNV  

t.a.v. Ledenservice,  

Antwoordnummer 101, 

3500 ZA Utrecht

INFORMATIE

Ga naar fnv.nl voor 

informatie over de 

verschillende soorten 

lidmaatschap of bel:  

088 - 368 0 368.

Je lidmaatschap gaat in 

zodra Ledenservice FNV 

dit formulier heeft 

ontvangen en verwerkt.

TOELICHTING

(1) Kijk voor de geldende 

contributiebedragen op: 

fnv.nl/contributie

(2)  Op het lidmaatschap 

zijn de algemene voor-

waarden van toepassing. 

Kijk op fnv.nl/algemene-

voor waarden voor de 

actuele versie.  

We gebruiken je persoons-

gegevens om uitvoering 

te kunnen geven aan  

het lidmaatschap en je 

belangen te kunnen 

behartigen.

1. PERSOONSGEGEVENS

Achternaam: Voorletters: M / V

Voornaam: Geboortedatum:

Straat:  Huisnummer:

Plaats: Postcode:

Land: (Mobiel) telefoonnummer: 

E-mailadres:

2. (WERK)SITUATIE

  In dienst bij werkgever  Zelfstandige / zzp-er  Niet werkzaam

  Uitzendkracht  Student / scholier  Gepensioneerd

Naam werkgever, (uitzend)organisatie of (eigen) bedrijf:

Adres:

Plaats:  Postcode:

Functie:

Als uitzendkracht / zelfstandige / zzp-er werkzaam bij:

Adres:

Plaats: Postcode:

3. (BETALINGS)GEGEVENS

  Ik geef toestemming aan de FNV om door middel van automatische incasso  

de maandelijkse  contributie (1) af te schrijven.

 Ik betaal per acceptgiro (meerkosten €1,–).

IBAN:  

   Ik ontvang graag de voordelen van het Ledenvoordeel FNV programma! Je ontvangt de 

maandelijkse nieuwsbrief en 3 of 4 maal per jaar een partnermailing. We delen jouw 

gegevens NIET met derden en uitschrijven kan via een link in de nieuwsbrief.

 Ik stem in met de algemene voorwaarden van de FNV (2).

DATUM: HANDTEKENING:

  Onderdeel van het lidmaatschap is dat wij je op de hoogte houden over vakbondswerk. 

Dit doen we per (digitale)post, telefonisch en andere kanalen. Je kan je altijd uitschrijven.

4. IK BEN AANGEMELD DOOR (DE ‘WERVER’ ONTVANGT 10 EURO WERVERSPREMIE)

Achternaam: Voorletters: 

Lidmaatschapsnummer:

IBAN:

 INVULLEN IN BLOKLETTERS

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!
NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO


