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HARDWERKENDE HELDEN VERDIENEN WAARDERING
FNV Metaal gaat vanaf 31 augustus onderhandelen over een nieuwe cao Metaal & Techniek. Een cao voor de hard-
werkende helden die, ondanks de beperkingen en risico’s van deze tijd, zich altijd van hun beste kant laten zien. 
Daar verdien je waardering voor, je verdient een goede cao!

SAMEN STERK, SAMEN AAN HET WERK
De metaalbedrijven draaien goed dankzij het werk van jou en je collega’s. 
Daar horen dan ook goede arbeidsvoorwaarden tegenover te staan. 

We willen met de werkgevers in de cao afspraken maken over:

Het totale overzicht vind je op fnv.nl/cao-mt

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 kan 

met de bon op de achterzijde of via fnv.nl/lidworden.

210678

VOLG DE ONDERHANDELINGEN 
FNV.NL/CAO-MT

  /FNVMetaal   @FNVMetaal   jacqievanstigt

Een fatsoenlijke loonsverhoging 
en eerlijke beloning voor jongeren, 
vrouwen en uitzendkrachten.

Gezonde werktijden en meer 
zeggenschap voor werknemers 
over hun eigen werktijden.

De mogelijkheid voor ouderen om 
3 jaar eerder te stoppen met 
werken.

Vaste contracten voor flexkrachten.

Betere en betaalde verlofmogelijk-
heden (ouderschapsverlof en 
mantelzorgverlof).

Toekomstgerichte regelingen voor 
jong en oud. Denk aan: loopbaan-
begeleiding, opleidingsvouchers, 
uitbreiding generatiepact.
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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
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