Vragen over de stemming/achterbanraadpleging bij AVV
W aarom m oet ik m e registreren in het cao -panel van AVV om te kunnen
stem m en?
AVV vindt dat iedere werknemer het recht heeft om te kunnen stemmen over zijn/haar
arbeidsvoorwaarden.
De stemming wordt uitgevoerd door Labyrinth, een onafhankelijk onderzoeksbureau.
Labyrinth controleert de inschrijvingen op fraude. Het is niet de bedoeling dat
buitenstaanders de stemming kunnen beïnvloeden. Daarom is het nodig om je voor de
stemming te registreren in het cao-panel. Het is gratis en het verplicht je nergens toe. Je
bent daarmee geen lid van AVV. Wanneer er fraude wordt geconstateerd, zal AVV
(juridische) stappen ondernemen, zie ook de huisregels voor het stemmen op de
stempagina.
Kan ik stem m en zonder m e te registeren?
Zonder registratie kun je niet stemmen. Je kunt je wel registreren, gaan stemmen en
daarna je meteen weer afmelden door een mail te sturen naar info@avv.nu.
Ik ben lid van een andere vakbond. W aarom zou ik dan stem m en bij AVV?
Je hoeft geen lid te zijn van AVV om te mogen stemmen over je arbeidsvoorwaarden.
Werknemers die lid zijn van andere vakbonden, werknemers die lid zijn van AVV én
werknemers die geen lid zijn van een vakbond, iedere werknemer uit de betreffende
(deel)sector (of bedrijf) mag bij AVV stemmen over zijn/haar arbeidsvoorwaarden.
W at gebeurt er m et m ijn inschrijving als ik m e niet afm eld?
Wanneer er in de toekomst nieuwe afspraken worden gemaakt voor een cao in de
sector of het bedrijf waar jij werkt, dan krijg je van ons een mail, zodra je weer kan
stemmen.
Ik m oet m e registreren voor de stem m ing, is die dan wel anoniem ?
Ja, de stemming is anoniem. Registratie vindt plaats bij AVV, maar alleen het bureau
waaraan AVV de stemming uitbesteedt (Labyrinth) heeft de individuele stemcodes. AVV
kan dus niet zien wat je stemt. Labyrinth ontvangt ook je gegevens, en gebruikt deze
alleen als check om te beoordelen of er onregelmatigheden plaatsvinden tijdens de
stemming.
Heb je nog meer vragen over stemmen bij AVV, mail dan naar info@avv.nu of bel 0704442140.
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