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Geachte heer, mevrouw,
Dit najaar vindt de nationale Werkgevers Enquête Arbeid (WEA), een landelijk tweejaarlijks
onderzoek onder bedrijven en instellingen over het thema ‘arbeid’ weer plaats.
We doen dit onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe organisaties als die van u inspelen
op ontwikkelingen op het vlak van (onder meer) arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties,
innovatie en flexibilisering.
Omdat dit onderzoek al sinds 2008 loopt, kunnen we de ontwikkelingen in de tijd goed
volgen. Ook voor u is het natuurlijk interessant om te zien hoe andere organisaties omgaan
met zaken als arbobeleid, het vergroten van innovatie, het versterken van duurzame
inzetbaarheid van medewerkers en factoren die het rendement van een organisatie
bepalen.
Laat uw ervaringen meetellen!
Niet alleen vormen uw antwoorden de bouwstenen voor toekomstig beleid van het
Ministerie van SZW, ook geeft het TNO belangrijke informatie om kennis te ontwikkelen om
onze Nederlandse bedrijven en instellingen nog beter te kunnen ondersteunen. Uw mening
doet er dus echt toe! De resultaten van de eerdere metingen zijn te vinden op
www.monitorarbeid.tno.nl. Op deze site staat nog veel meer relevante informatie waar
organisaties hun voordeel mee kunnen doen.
Binnenkort gaan we vele vestigingen van bedrijven en instellingen, waaronder de uwe,
telefonisch benaderen met het verzoek aan de WEA deel te nemen. U wordt gebeld door
Panteia die het onderzoek uitvoert. We stellen het bijzonder op prijs als u meedoet. U
ontvangt dan een e-mail met een internetlink, zodat u de vragenlijst kunt invullen op een
moment dat voor u het beste uitkomt. Als dank sturen wij, na afloop van het onderzoek, u
een link naar de brochure met de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek.
Natuurlijk worden alle antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt en in publicaties zijn
individuele organisaties op geen enkele wijze herkenbaar. Wij hopen op uw medewerking
en alvast onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,

Petra Teeuwen, projectleider
TNO

Marianne van Marwijk, projectleider
Panteia
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