
 

 

Leden-werven-leden actie 2021 

 

Doel van de actie: 

Door de huidige thuiswerk richtlijnen is het voor de W.I.M. niet mogelijk om fysiek 

in de stores aanwezig te zijn. W.I.M. weken en vestigingsdagen kunnen op dit 

moment geen doorgang vinden in de normale vorm. Via whatsapp en online 

vestigingsdagen proberen we er toch voor onze leden te zijn en beschikbaar te zijn 

voor vragen en zorgen. Doordat we niet meer fysiek aanwezig zijn is het lastiger 

om nieuwe leden te werven. De leden-werven-leden actie 2021 moet de W.I.M. 

helpen om verder te groeien.  

 

Looptijd 

1 januari 2021 t/m 31 december 2021 

 

Wat moet je doen? 

Ben je lid van de W.I.M. en wil je ons helpen groeien? Promoot ons dan bij je 

collega’s er hou er zelf een leuk extraatje aan over!  

1. Nieuwe leden melden zich aan via het aanmeldformulier op de website of via 

de W.I.M. app. 

2. Onderaan het aanmeldformulier staat een opmerkingenveld. Zorg dat het 

nieuwe lid hier jouw naam invult. De W.I.M. houdt deze gegevens bij.  

3. Heb je 1 of meerdere nieuwe leden aangedragen, dan staat hier een leuke 

beloning tegenover. 

 

Beloning 

Per aangedragen lid ontvang je een cadeaukaart van €10,00. Draag je 2 nieuwe 

leden aan dan krijg je een cadeaukaart van €15,00. Draag je 3 nieuwe leden aan 

dan krijg je een cadeaukaart van €20,00 etc. Er kan gekozen worden uit 3 

verschillende cadeaukaarten:  

- IKEA cadeaukaart 

- Algemene keuzekaart 

 



 

Per kwartaal worden de cadeaukaarten uitgedeeld. In de nieuwsbrief van de W.I.M. 

zal hier (kort) aandacht aan worden besteed.  

 

Voorwaarden 

● Alleen leden van de WIM kunnen meedoen aan deze actie. 

● Bestuursleden van de W.I.M. zijn uitgesloten voor deelname 

● Wanneer een nieuw lid een contract t/m 12 uur heeft, krijgt deze het eerste 

jaar gratis. Het nieuwe lid moet dit melden bij de aanmelding. Hij/zij is wel 

verplicht om minimaal 2 jaar lid te zijn van de W.I.M. (tenzij hij/zij eerder uit 

dienst gaat). 

● Wanneer een nieuw lid een tijdelijk contract heeft, krijgt deze het eerste jaar 

gratis. Het nieuwe lid moet dit melden bij de aanmelding. Hij/zij is wel 

verplicht om minimaal 2 jaar lid te zijn van de W.I.M. (tenzij hij/zij eerder uit 

dienst gaat). 

● Vakantiekrachten en externe medewerkers (bv: uitzendkrachten) kunnen 

niet deelnemen aan deze actie.  

● Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden 

gecorrespondeerd. 

● De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in 

verband met deelname aan de actie  “Leden werven leden”. De W.I.M. mag 

de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk 

zal worden behandeld (zie privacyverklaring). 
● Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden 

verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een 

andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd. 

● Uitreiking vindt plaats aan het eind van elk kwartaal. 

 

Voordelen van een W.I.M. lidmaatschap  

● Je bent verzekerd van bemiddeling bij eventuele arbeidsgeschillen of 

conflicten door een gecertificeerde W.I.M.-bemiddelaar met gedegen kennis 

van het Nederlands arbeidsrecht. 

● Je bent verzekerd van juridische bijstand bij eventueel ontslag of 

arbeidsrechtelijke kwesties. 

● Je mag meebeslissen over de onderwerpen waarover onderhandeld moet 

worden. 

● Je stemt mee over een principeakkoord of een eindbod van IKEA. 

● Je kunt altijd met je vragen terecht bij een van de W.I.M.-bestuurders. 

● Je maakt deel uit van een collectief dat zich sterk maakt voor gezonde en 

sterke arbeidsvoorwaarden binnen IKEA. 
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