
 
 

 
 
© FKB Technische Groothandel – september  2015 
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting FKB Technische Groothandel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Stichting FKB Technische Groothandel. 

www.technischegroothandel.org 

 
Doe mee aan de Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2015! 

 
Hierbij nodigen sociale partners in de 
Technische Groothandel alle 
werkgevers in de Technische 
Groothandel uit om deel te nemen aan 
de “Arbeidsmarktmonitor Technische 
Groothandel 2015”.  
 
Sinds 2009 voeren sociale partners in de 
Technische Groothandel (WTG, FNV 
Handel, CNV Dienstenbond en De Unie) 
een arbeidsmarktonderzoek uit om een 
goed beeld te krijgen van de 
arbeidsmarkt in de Technische 
Groothandel. Dit levert waardevolle 
informatie op waarmee CAO-partijen 
nog beter in staat zijn om nuttige 
producten en middelen voor 
werkgevers en werknemers in de 
Technische Groothandel te ontwikkelen.  
 
Het onderzoek wordt door sociale 
partners uitgevoerd en betaald via het 
sociaal fonds FKB Technische 
Groothandel waarvoor alle werkgevers 
jaarlijks een premie betalen.  
 
De uitvoering van het onderzoek is 
wederom in handen van KCH Human 
Capital Management (www.kchhcm.nl).  

Het onderzoek geschiedt via een 
webenquête die u via deze link kunt 
invullen. De link is ook te vinden op 
onze website bij het artikel 
“Arbeidsmarktmonitor 2015 van start”. 
  
Wij waarderen het bijzonder indien u de 
enquête invult en verzoeken u 
vriendelijk dat vóór 1 oktober 2015 te 
doen. Het invullen van de vragenlijst zal 
ongeveer 15 tot 20 minuten van uw tijd 
in beslag nemen. Al uw antwoorden 
worden uiteraard anoniem verwerkt.  
 
Hoe meer deelnemers, hoe meer 
waarde onze Arbeidsmarktmonitor 
heeft! Wij hopen dan ook (opnieuw) op 
uw deelname te kunnen rekenen.   
 
Eind dit jaar zal de 
“Arbeidsmarktmonitor Technische 
Groothandel 2015”  voor iedereen 
beschikbaar zijn op onze website. 
 
Meer informatie of vragen over de 
Arbeidsmarktmonitor: Neeltje Corns 
van KCH Human Capital Management 
(n.corns@kchhcm.nl of  0318-698 490).

 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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