LUID ALARM !
WAAR BLIJFT ONS
NIEUW AKKOORD?

NATIONALE BETOGING
donderdag 9 juni 2011 – 10.30 uur

BRUSSEL

- Koning Albert II Laan (nabij Noordstation)

De Federale overheid blijft nog steeds POTDOOF.

Geen meerjarenakkoord voor zorg en welzijn? Het stoort ze niet. Uw werk, uw toekomst?
Dat horen ze niet. Ze hebben blijkbaar geen tijd. Wat ze voor U reeds voorzien hebben tot
eind 2015 is: NIETS + NIETS = NIETS. Als wij even lang doof bleven voor de mensen die
zorg en welzijn nodig hebben, dan zaten we al lang in een nationale ramp. Op 9 juni gaat
het non-profit alarm af. Het totaal ondenkbare, dat jullie jarenlang zouden achterblijven
zonder nieuw akkoord, is onaanvaardbaar. Wij eisen onderhandelingen en respect!

Weet je nog niet of je mee gaat betogen? Een snelle test helpt je eruit:
Dat mijn loon 5 jaar stilvalt, dat kan
toch niet waar zijn?
Net zoals iedereen heb ik recht op
een 13de maand.
Werkdruk is niet iets om zomaar weg
te lachen.
Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden zijn echt nodig.
Ik wil mijn werk goed combineren
met mijn leven en gezin.
Handen af van onze rechten, ik wil
respect voor onze akkoorden.
Ik vind dat als iedereen zou zeggen
“ik kom niet”, dan is er niemand.

Spreken deze bolletjes je aan?
Je bent Present op 9 juni 2011!
Fantastisch, want je steun is nodig. Samen
sterk en een gratis concert op de koop toe.

Mijn loon is super. Dat er de komende 5
jaar niks aan verandert vind ik niet erg.
Een 13de maand, dat is een vorm van
hebzucht.
“Werkdruk” = praat van watjes. Bij ons
loopt er al teveel volk rond.
Nieuwe en jonge werknemers komen
massaal vanzelf trappelen voor de deur.
Onregelmatig werk is gewoon plezant.
Niet voor alles moet ik loon naar werk.
De eindeloopbaanregeling herzien is
ideaal want langer werken vind ik fijn.
Ik heb bij een betoging altijd juist pech,
waardoor ik niet kan komen.

Spreken deze bolletjes je aan?
Alles is OK voor jou. Blijf rustig waar je bent,
tenzij je zou besluiten om niettemin je
collega’s te steunen.

Voor een nieuw akkoord, voor je werk
en voor je toekomst.
Met vele duizenden zullen we ons doen respecteren!

GA JE MEE?
Inschrijven via het ACV-OD secretariaat in je gewest.
Daar krijg je ook alle practische info.
Ver. Uitg.: Vinciane Mortier, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel.

