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Van en voor werk gevers

wvn. awvn stelt de werkgever centraal. awvn is een
raal. awvn is een dienstverlenende werkgevers-veren
eversvereniging die zich richt op de ondernemer in zij
emer in zijn rol van werkgever. Termen als arbeids-relati
beidsrelaties, arbeidsvoorwaarden en arbeids-verho
beidsverhoudingen lopen als rode draden door de die
door de dienstverlening van awvn. awvn stelt de we

Bij awvn zijn ruim 70 bedrijfstakken

Als werkgeversvereniging neemt

en meer dan 850 individuele onder-

awvn een unieke positie in ten

ondernemingsorganisatie vno-ncw.

nemingen aangesloten. Samen

opzichte van andere adviespartijen

Als partner van dé politieke

hebben die meer dan een miljoen

op het gebied van arbeidsverhou-

belangenbehartiger van onder-

werknemers in dienst. Daarmee is

dingen en -voorwaarden. Dat komt

nemend Nederland, als erkend

awvn één van de grootste werk-

bijvoorbeeld tot uiting in het markt-

gesprekspartner van de vakbonden,

geversorganisaties van Nederland.

aandeel dat awvn heeft op haar

met zetels in tal van besturen en

Hierdoor heeft awvn een uniek en

belangrijkste markten: awvn is als

commissies en met inbreng in de

groot netwerk, invloed en gezag.

adviseur betrokken bij meer dan de

Sociaal Economische Raad (ser)

helft (ruim 500) van alle cao’s in

beschikt awvn over de juiste kanalen

awvn is een werkgeversvereniging.

Nederland en is met ruime voor-

om bij te dragen aan een werkgevers-

Dankzij haar verenigingsvorm is

sprong marktleider op het gebied

vriendelijk sociaal-economisch

awvn een zéér betrouwbare zaken-

van functiewaardering en belonings-

klimaat.

partner. Voor ondernemingen en

management.

awvn werkt nauw samen met

brancheverenigingen, maar óók voor
andere partijen, zoals vakbonden
en pers. awvn heeft brede toegang
tot informatie van ondernemingen
en slaagt erin deze informatie te

awvn-ledensite

vertalen in diensten die méérwaarde

Het belangrijkste deel van

hebben: de vertrouwenspositie

www.awvn.nl is uitsluitend

vertaalt zich in kwalitatief hoog-

toegankelijk voor leden. Dit betreft

waardiger dienstverlening en betere

alle ‘inhoudelijke’ documenten,

adviesresultaten.

bijvoorbeeld over wetswijzigingen,
de laatste gegevens over cao’s enz.
Nog geen wachtwoord of wachtwoord vergeten?
Bel of e-mail de awvn-werkgeverslijn
(070) 850 86 05
werkgeverslijn@awvn.nl
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Dienstverlening van awvn

eden. awvn is een dienstverlenende werkgevers-veren
eversvereniging. De dienstverlening valt uiteen in alg
teen in algemene dienstverlening (op basis van de be
s van de betaalde contributie) en adviesdiensten op m
sten op maat (op factuurbasis). De diensten worden
asis). De diensten worden verricht door ruim 110 prag
ruim 110 pragmatische, zeer deskundige adviseurs, gest
eurs, gesteund door een zeer bekwame onder-steune
ondersteunende staf. Het lidmaatschap biedt onbe
biedt onbeperkte toegang tot de dienstverlening. Geen
ning. Geen enkele vorm van dienstverlening is besc
ng is beschikbaar voor niet-awvn-leden. awvn is een

Welke diensten levert awvn

Algemene dienstverlening

Adviesdiensten op maat

Alle diensten van awvn hebben

Werkgever & Informatie

Werkgever & Ondernemer

betrekking op werkgeverschap.

Wat betekent die nieuwe wet in

Is er voldoende ruimte om te

Ze zijn thematisch georganiseerd

de praktijk? Met welk percentage

ondernemen? Wat is het niveau

rond de verschillende aspecten van

gaan de lonen dit jaar gemiddeld

werkgeverschap.

omhoog?
Werkgever & Beïnvloeding en

Zijn functies helder omschreven?

Belangenbehartiging

Zijn de sociale aspecten van fusie

Zit er nog rek in de opstelling van
De dienstverlening van awvn.
awvn stelt de werkgever centraal.

Werkgever & Arbeidsvoorwaarden

van die plannen te weerhouden?

Zijn de arbeidsvoorwaarden

Zijn er werkgevers met dezelfde
problemen? Hoe kom ik in contact
met…

marktconform? Is het beloningsgebouw in balans?
Werkgever & Werknemers
Zijn de werknemers gemotiveerd?
Is het verzuim niet te hoog?

Ondernemer

Werkgever & Arbeidsverhoudingen

VI
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of reorganisatie goed geregeld?

de vakbonden? Is het kabinet nog
Werkgever & Netwerken

I

van de loonkosten?
Werkgever & Organisatie

II

Is de relatie met vakbonden en or
constructief? Zijn werknemers
voldoende geïnformeerd en

Wettelijk
kader

Organisatie

betrokken?

Informatie

Werkgever & Wettelijk kader

Werkgever
Netwerken

Arbeidsverhoudingen

V

Voldoet de werkgever aan de

Beïnvloeding
& Belangenbehartiging

wettelijke eisen? Bieden de
arbeidscontracten voldoende

Arbeidsvoorwaarden
Werknemers

IV

flexibiliteit?

III

5

awvn | Lidmaatschap en dienstverlening

awvn | Lidmaatschap en dienstverlening

awvn Performance Management
awvn Performance Management
is een stuurmodel waarmee
organisaties én hun medewerkers
resultaatgerichter leren werken.
awvn Performance Management is
een modulair opgebouwd systeem
waarvan de verschillende onderdelen
ook afzonderlijk kunnen worden
toegepast.
Voorbeelden van dergelijke onderdelen zijn diensten rond competentiemanagement, diensten rond
beloning en het functiewaarderingssysteem orba.
Meer informatie:
awvn-werkgeverslijn (070) 850 86 05
werkgeverslijn@awvn.nl

awvn-netwerkgroepen
Dienstenbrochure
De brochure Oplossingen voor werkgevers. Het dienstenaanbod van
awvn biedt een uitgebreider overzicht van de diensten van awvn.
Haal een pdf van www.awvn.nl,
doorklikken naar dienstverlening.

De awvn-netwerkgroepen bestaan uit awvn-leden met een aantal
gemeenschappelijke kenmerken die als indelingsprincipe worden gebruikt.
Er zijn netwerkgroepen op regionale basis, sectorale basis en functie van de
deelnemer.
Doelstelling van een netwerkgroep is het uitwisselen van kennis en ervaring,
het fungeren als klankbord bij de voorbereiding van awvn-standpunten, het
bespreken van actuele ontwikkelingen op het vlak van werkgeverschap
(bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden) en het opbouwen van een collegiaal
netwerk. De netwerkgroepen komen gemiddeld 3 keer per jaar bij elkaar.
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awvn en de branchevereniging

De dienstverlening van awvn is

Aspirant-lidmaatschap

Overige voorwaarden en regels zijn:

Een groot aantal bedrijfstakvereni-

Voor de branchevereniging op zich

Andere voordelen die samenhangen

uitsluitend beschikbaar voor leden.

Dit is een speciale lidmaatschaps-

• De looptijd van het aspirant-

gingen ondervindt al de voordelen

gelden alle in dit boekje beschreven

met het lidmaatschap (zie de

awvn kent de volgende lidmaat-

constructie voor ondernemingen

lidmaatschap bedraagt maximaal

van het lidmaatschap. awvn advi-

mogelijkheden die het lidmaatschap

volgende paragrafen) zijn voor

schapsvormen:

en brancheverenigingen die, vooruit-

zes maanden

seert de meeste van hen bij het af-

biedt. Branches mogen daarbij de

ondernemingen slechts indirect –

sluiten van cao’s. Daarnaast heeft

door awvn verstrekte informatie

dus via de eigen branchevereniging

awvn veel langlopende afspraken

onbeperkt doorgeven aan hun eigen

– te genieten.

met brancheverenigingen over

leden. Daarenboven mogen leden van

awvn verricht uitsluitend activitei-

bijvoorbeeld branchebrede functie-

de bij awvn aangesloten bedrijfs-

ten voor organisaties die rechtstreeks

lopend op een eventueel normaal

Normaal lidmaatschap

lidmaatschap, willen kennismaken

• Opzeggingen uiterlijk één maand
voor het verstrijken van de looptijd
1

Dit is het reguliere lidmaatschap.

met de betaalde dienstverlening

Iedere onderneming of branche-

van awvn. Ondernemingen en

vereniging in Nederland kan direct

brancheverenigingen kunnen zich

aspirant-lidmaatschap automatisch

waardering en andere vormen van

takverenigingen gebruik maken van

lid zijn of die via een branchevereni-

lid worden van awvn.

alleen voor aspirant-lidmaatschap

over in een normaal lidmaatschap,

sociaal beleid.

de maatdiensten van awvn.

ging bij haar zijn aangesloten.

Leden ontvangen alle contributieve

aanmelden als zij tegelijkertijd awvn

waarna de voorwaarden van het

diensten van awvn. Tevens kunnen

een ‘redelijke’, betaalde advies-

normale lidmaatschap gelden

leden ongelimiteerd gebruik maken

opdracht gunnen.

van het aspirant-lidmaatschap

• Zonder tijdige opzegging gaat het

• Ondernemingen en branche-

van de betaalde adviesdiensten van

verenigingen kunnen slechts

awvn. Deze leden hebben stem-

eenmalig gebruikmaken van het

recht binnen de vereniging en

aspirant-lidmaatschap
• Aspirant-leden betalen geen

komen in aanmerking voor officiële

contributie

bestuurszetels. Zie voor meer infor-

• Aspirant-leden ontvangen dezelfde

matie de statuten en het huishou-

contributieve diensten als normale

delijk reglement van awvn.

leden
• Aspirant-leden hebben geen stemrecht en komen niet in aanmerking
voor officiële bestuurszetels

1

Als een aspirant-lid tijdens een lopende adviesopdracht afziet van het normale lidmaatschap en derhalve opzegt, dan maakt awvn de lopende opdracht conform offerte af – met dien verstande dat awvn 10 procent opslag
in rekening brengt over de werkzaamheden (in het kader van de betreffende opdracht) die awvn verricht na het
verstrijken van de maximale looptijd van het aspirant-lidmaatschap.
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Directe voordelen van het awvn-lidmaatschap

den. Het lidmaatschap van awvn biedt bedrijven en be
jven en bedrijfstakken de exclusieve toegang tot de m
g tot de maatdiensten van awvn. Daarnaast biedt he
wvn. Daarnaast biedt het lidmaatschap tal van ande
van andere mogelijkheden. Het lidmaatschap van

bedrijven en bedrijfstakken de

U wilt invloed hebben op beleidsontwikkelingen

exclusieve toegang tot de maat-

• U kunt actief participeren in

Het lidmaatschap van awvn biedt

diensten van awvn:

vernieuwend netwerken
• U kunt themabijeenkomsten
bijwonen
• U kunt deelnemen in de
awvn-netwerkgroepen
• U kunt participeren in de

U wilt op de hoogte gehouden
worden van actuele sociaaleconomische en juridische
ontwikkelingen
• U kunt zich abonneren op de
digitale nieuwsbrieven van awvn
• U kunt themabijeenkomsten
bijwonen
• U krijgt een wachtwoord voor

awvn-klankbordgroepen

toegang tot het ledendeel

• Het Dagelijks Bestuur en het

van www.awvn.nl met zijn

Hoofdbestuur van awvn ontwikkelen en beïnvloeden beleid
namens alle leden

themadossiers
• U kunt gebruik maken van de
helpdesk awvn-werkgeverslijn
• Uw adviseur houdt u op de hoogte
van actuele ontwikkelingen
• U kunt deelnemen in de
awvn-netwerkgroepen
• U ontvangt themabrochures,
overzichten van de praktische
effecten van nieuwe regelgeving
• U kunt jaarlijks de awvnbijeenkomsten over de actuele
ontwikkelingen rond arbeidsvoorwaarden en cao’s bijwonen
• U ontvangt het awvn-vakblad
Werkgeven
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U wilt op de hoogte worden
gehouden van arbeidsvoorwaardelijke trends en ontwikkelingen
• U ontvangt in het cao-seizoen

U wilt eigen ervaringen delen met
collega’s
• U kunt deelnemen in de awvnnetwerkgroepen

de nieuwsbrief cao-info

• U kunt actief participeren in

• U kunt jaarlijks het awvn-

vernieuwend netwerken

arbeidsvoorwaardencongres
bijwonen
• U kunt zich abonneren op
caoweb.nl
• U ontvangt jaarlijks diverse
arbeidsvoorwaardenpublicaties
• U kunt gebruikmaken van de
awvn-werkgeverslijn
• U kunt deelnemen in de awvnnetwerkgroepen
• U kunt zich abonneren op de
nieuwsbrief awvn-nieuwsbulletin
• Uw adviseur houdt u op de hoogte
van actuele ontwikkelingen
• In het awvn-vakblad Werkgeven
staan veel actuele ontwikkelingen
en achtergrondartikelen
• Adviseurs verzorgen inleidingen
bij leden

• In het awvn-vakblad Werkgeven
staan veel actuele ontwikkelingen
en achtergrondartikelen
• U kunt themabijeenkomsten
bijwonen
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U heeft (kortdurende) vragen
• U kunt gebruikmaken van de
awvn-werkgeverslijn
• Op www.awvn.nl vindt u
antwoorden op veel gestelde
vragen
• Uw adviseur is telefonisch
bereikbaar
• In het awvn-vakblad Werkgeven
staan antwoorden op
veel gestelde vragen

• U kunt het awvn-jaarcongres
bijwonen
• U kunt jaarlijks het awvnarbeidsvoorwaardencongres
bijwonen

U dreigt slachtoffer te worden van
collectieve vakbondsacties
• U kunt in spoedeisende gevallen
7 dagen per week een beroep
doen op juridische ondersteuning
van adviseurs
• Via contacten met vakbondsbestuurders en de leiding van
vakorganisaties oefent awvn
invloed uit
• De adviseurs begeleiden u tijdens
collectieve acties

awvn-themabijeenkomsten
awvn organiseert bijeenkomsten over actuele thema’s – nieuwe wetgeving,
arbeidsvoorwaarden, trends in sociaal beleid en andere onderwerpen die
voor werkgevers relevant zijn. De themabijeenkomsten zijn puur gericht
op voorlichting, discussie en beleidsontwikkeling. De bijeenkomsten zijn
exclusief voor leden.
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Indirecte voordelen van het awvn-lidmaatschap

elen. Ook in indirecte zin brengt het awvn-lidmaats
wvn-lidmaatschap voordelen. Ook in indirecte zin br

Sociaal-juridische beleidsvoorbereiding en -beïnvloeding
• Adviseurs en beleidsmedewerkers
participeren in verschillende
vno-ncw-commissies
• Adviseurs en beleidsmedewerkers

Ontwikkeling en instandhouding
van arbeidsverhoudingen in
Nederland

Coördinatie arbeidsvoorwaardenbeleid

• Door onderzoek en ontwikkeling

waardenagenda (strategisch,

• Bepaling van de arbeidsvoor-

probeert awvn de arbeidsvoor-

tactisch en operationeel) in

waarden en arbeidsverhoudingen

samenspraak met leden

participeren in verschillende ser-

continu te vernieuwen (bijvoor-

commissies

beeld sociale innovatie, mobiliteit,

met vertegenwoordigers van

arbeidsparticipatie)

vakbonden om de arbeids-

• Adviseurs en beleidsmedewerkers
organiseren en faciliteren diverse
awvn-beleidscommissies
• Adviseurs en beleidsmedewerkers
onderhouden rechtstreekse
contacten met functionarissen
op verschillende ministeries
• Adviseurs en beleidsmedewerkers
onderhouden contacten met de
topbestuurders van verschillende
werkgevers- en werknemersorganisaties

• Adviseurs en beleidsmedewerkers

• Onderhouden van contacten

voorwaardenagenda en cao-

onderhouden rechtstreekse

onderhandelingen optimaal

contacten met functionarissen

af te stemmen

op verschillende ministeries
• Adviseurs en beleidsmedewerkers
onderhouden contacten met de
topbestuurders van verschillende

• Volgen van trends en ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardelijk
gebied
• Informeren en adviseren van

werkgevers- en werknemers-

adviseurs over arbeidsvoorwaar-

organisaties

delijke onderhandelingen

• De awvn-werkgeversbijdrageregeling met vakbonden

awvn-media
awvn publiceert voor haar leden verschillende periodieke media: het vakblad Werkgeven, de nieuwsbrief awvn-Nieuwsbulletin, de arbeidsvoorwaardennieuwsbrief cao-info, awvn nieuwsbrief internationaal. Daarnaast is er
een goed gedocumenteerde website www.awvn.nl en verschijnen er zeer regelmatig brochures over actuele onderwerpen.
Ontvangt u één of meer van deze media niet, maar wilt u dat wél? Bel of
e-mail de awvn-werkgeverslijn (070) 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl
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awvn draagt werkgeversbelangen
en -standpunten uit in diverse
media
• Diverse columns over arbeidsvoorwaarden in vakbladen
• Genereren van publiciteit (dagbladen, radio, televisie, internet)
• Interviews met dagbladen, weekbladen en vakbladen

Het verzorgen van inleidingen
met als doel beleidsbeïnvloeding
• Inleidingen van adviseurs op
congressen en bijeenkomsten
• Inleidingen van adviseurs bij
awvn-leden
• Dagvoorzitterschap van adviseurs
op congressen en bijeenkomsten
• Inleidingen van adviseurs tijdens
studiedagen

awvn | Lidmaatschap en dienstverlening

Het vervullen van diverse functies
in relevante werkgroepen,
instellingen en organisaties
• Bestuursleden en adviseurs
van awvn vervullen zetels
in o.a. de volgende besturen
en commissies:
– vno-ncw
– ser
– Bedrijfspensioenfondsen
– Vaste commissies en geschillencommissies vno-ncw,
branches en diverse
werkgeversorganisaties
– Internationale commissies
– Commissie organisatie en
functiewaardering
– Commissie onderwijs en
opleidingen
– Bedrijfscommissies
– Ontslagadviescommissie
– Raden van Advies, Raden van
Bestuur van organisaties

awvn-werkgeverslijn
De awvn-werkgeverslijn is de centrale helpdesk van awvn. awvn-leden
kunnen er terecht met al hun eerstelijns vragen op het terrein van werkgeverschap. Antwoorden volgen direct of binnen 2 werkdagen.
De diensten van de awvn-werkgeverslijn zijn gratis. Vraagstukken die te
omvattend zijn voor de helpdesk, worden desgewenst doorgesluisd naar een
vakspecialist die op tijdbasis factureert.
awvn-werkgeverslijn (070) 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl

20
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voorsprong door goed werkgeverschap

Contributieregeling 2012

Aanmeldformulier voor het lidmaatschap van awvn
Werkgeversvereniging awvn: voorsprong door goed werkgeverschap.
Toonaangevend op het gebied van arbeidsvoorwaardenvorming, functieonderzoek en beloningsmanagement.

Contributieregeling 2012, ondernemingen
De contributie wordt als volgt berekend:

Opgegeven loonsom

Contributie

Basisbedrag

€ 3.150

Tot € 24.700.000

€ 3.150 + 0,5 promille
over de loonsom

Van € 24.700.001 tot € 95.380.000

Bedrag vorige schijf + 0,147 promille
van de loonsom voorzover deze
hoger is dan € 24.700.000

> € 95.380.001

Bedragen vorige twee schijven +
0,045 promille over de loonsom
voorzover deze hoger is dan
€ 95.380.000

Contributieregeling 2012, brancheverenigingen
De contributie wordt als volgt berekend:

Opgegeven loonsom

Contributie

Basisbedrag

€ 3.150

Tot € 24.700.000

€ 3.150 + 0,5 promille

Van € 24.700.001 tot € 95.380.000

Bedrag vorige schijf + 0,147 promille

over de loonsom
van de loonsom voorzover deze
hoger is dan € 24.700.000
Van € 95.380.001 tot € 1.000.000.000

Bedragen vorige twee schijven +
0,045 promille over de loonsom voorzover deze hoger is dan € 95.380.000

> € 1.000.000.001

Bedragen vorige drie schijven +
0,0015 promille over de loonsom

1 Entreebedrag
Het entreebedrag bedraagt € 1.250,- in het
jaar van toetreding.
2 Contributie
De contributie wordt bepaald op basis

Hierbij meldt
zich aan voor het lidmaatschap van werkgeversorganisatie awvn, per

Normaal lidmaatschap1
Aspirant lidmaatschap2

(contributie 2012 o.b.v. loonsom over 2011,

In het lidmaatschap van awvn is tevens
het lidmaatschap van de Vereniging
vno-ncw begrepen.
De extra bijdrage daarvoor bedraagt
0,46 promille van de loonsom. Brancheverenigingen of bedrijven die reeds direct
of indirect (via een branchevereniging) bij
vno-ncw zijn aangesloten, zijn vrijgesteld
van deze bijdrage. Alle genoemde bedragen
zijn exclusief 19% btw.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van awvn is
beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend
geval uit hoofde van de door haar gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar is.

(datum).

Lidmaatschapsoptie:

van de loonsom over het afgelopen jaar

kolom 14 van de verzamelloonstaat).

(organisatienaam)

Naam en e-mailadres van de algemeen directeur:
Naam

E-mail

Naam en e-mailadres van de hr-manager:
Naam

E-mail

Naam en e-mailadres van de financieel directeur:
Naam

E-mail

Naam e-mailadres van overige contactpersonen:
Naam

E-mail

1 Hoofdvestiging
a Adres
b Postcode en plaats
c Postbus
d Postcode en plaats
e Algemeen telefoonnummer
f Algemeen faxnummer
g Website

www.

h Algemeen e-mailadres
2 Loonsom
De contributie wordt gebaseerd op de loonsom van alle concernonderdelen cq. de gehele branche over het voorgaande

voorzover deze hoger is dan

kalenderjaar.

€ 1.000.000.000

a. Totale loonsom over voorgaand jaar3 €
1
2

18
3

Een voorwaarde voor een concernlidmaatschap is dat er sprake moet zijn van één cao. Bij meerdere cao’s dienen meerdere lidmaatschappen afgesloten te worden.
Het aspirant lidmaatschap dient als opstap naar het normale lidmaatschap. De looptijd is maximaal zes maanden, de opzegtermijn bedraagt een maand. U kunt eenmalig
aanspraak maken op het aspirant lidmaatschap. Bij het aangaan van aspirant lidmaatschap moet tegelijkertijd een betaalde adviesopdracht worden gegund. Indien niet
aan de voorwaarden wordt voldaan geldt het normale lidmaatschap.
Totaal loon exclusief commissaris- en directietantièmes volgens kolom 14 van de modelloonstaat.



3 Bedrijfsactiviteiten van het concern

4 cao
a Heeft uw organisatie een eigen cao?

ja

nee

b Uw organisatie valt onder een bedrijfstak-cao?

ja

nee

c Zo ja, welke?
5 Branchevereniging
a Bij welke branchevereniging(en) is uw organisatie aangesloten?
b Wat is het aan de branchevereniging opgegeven verloonde
bedrag over vorig jaar

€

6 Concernonderdeel
Adres van het concernonderdeel dat onder het lidmaatschap valt. In geval van meerdere concernonderdelen kunt
u deze als bijlage op een lijst aanleveren. Van alle concernonderdelen is het onder 1 genoemde bedrijf verplicht de
volgende gegevens door te geven:
a Naam concernonderdeel
b Adres
c Postcode en plaats
d Postbus
e Postcode en plaats
f Algemeen telefoonnummer
g Naam contactpersoon van deze vestiging
7 Personeel
Aantal personeelsleden op 1 januari van dit jaar van alle onderdelen tezamen

medewerkers.

Overige bijzonderheden

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van awvn en
verklaart zich akkoord met de daarin geregelde bepalingen.
Naam

Functie

Datum

Handtekening

awvn, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 av Den Haag, Postbus 93050, 2509 ab Den Haag, tel. (070) 850 86 00, fax (070) 850 86 01
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awvn-hoofdkantoor
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93050
2509 ab Den Haag
awvn-werkgeverslijn
Telefoon 070 850 86 05
E-mail werkgeverslijn@awvn.nl
Telefoon 070 850 86 00
Fax 070 850 86 01
Internet www.awvn.nl
Werkgeversvereniging awvn:
voorsprong door goed werkgeverschap.
Toonaangevend op het gebied van
arbeidsvoorwaardenvorming,
functieonderzoek en beloningsmanagement.
awvn heeft regiokantoren in Haarlem,
Rotterdam, Apeldoorn en Groningen.

