Breng
je picnic
mee!

21.03.2017 - 10U30
BRUSSEL NOORDSTATION

NATIONALE
NON-PROFIT
BETOGING
MET REUZE-MEETING & PICNIC!

De lente komt vanzelf. Elke dag komt ze een stapje dichterbij. Daar hoef je niets voor te doen. Om
een nieuw sociaal akkoord voor alle non-profit werknemers te bereiken gaat dat een beetje anders.
Natuurlijk heb jij het volste recht op een nieuw akkoord, maar dat komt er niet zomaar vanzelf.
Vooraleer de regering de non-profit hoort, moet je ze wakker schudden. Gelukkig niet in je eentje
natuurlijk. Dank zij de massale non-profit acties eind 2016 verjoegen we samen de winterslaap. De
regering kwam aan tafel. Op die tafel ligt het nieuwe non-profit plan. Nu moeten we de druk op de
ketel houden, om vooruit te gaan met echte onderhandelingen.

Hier komt de lente van de non-profit!
Samen eisen wij een nieuw sociaal akkoord
voor alle werknemers van de non-profit!

Kwaliteit in zorg, welzijn en cultuur =
Kwaliteit in jouw werkomstandigheden.
Op elk moment van je loopbaan!
MINDER WERKDRUK MEER JOBS
Steeds meer en complexere zorgvragen. De werkdruk moet ernstig
worden aangepakt. Zonder voldoende collega’s en duidelijke afspraken
is het niet houdbaar.
Kom eens een dagje meedraaien op de werkvloer. Kom eens in het
nieuws omdat je er echt iets aan gedaan hebt…

EEN DEGELIJK INKOMEN VOOR IEDEREEN
Elke andere sector onderhandelt over loon en inkomen. Voor wie in de
non-profit werkt zou dat volgens de regering niet mogen of niet moeten? Pech voor ons dan maar? Geen sprake van: jij hebt net als iedereen recht op degelijk loon naar werk!

ZORGEN VOOR MENSEN DOEN WE GRAAG,
MAAR WIE ZORGT ER VOOR ONS?
Met hart en ziel voor zorg, welzijn en cultuur? Heel graag, maar ook
mijn loopbaan moet OK zijn en blijven.
>> Vast werk, geen waterval van tijdelijke contracten.
>> Kwaliteitsvolle werkvoorwaarden, in elke functie, op elk moment
van de loopbaan.
>> Beter combineren van werk en privéleven.
>> Een beter beleid tegen psychosociale risico’s.

Kom met je collega’s
mee naar de grote
non-profit betoging!
Samen schudden we
de regering en de
werkgevers wakker.
Een nieuw sociaal
akkoord nu!

HANDEN AF VAN ONZE
LOOPBAANREGELING
NON-PROFIT (ADV/VAP)!

EEN LOOPBAAN MET
PERSPECTIEF VOOR
IEDEREEN!
De regering zette de aanval in op
onze loopbaanregeling. Blijkbaar
vergeten ze dat deze regeling
overeengekomen is in ondertekende sociaal akkoorden, in
de plaats van loonsverhoging.
Daarom pleegt wie aan de regeling raakt regelrechte diefstal.
En stop er mee de loopbaanregeling belachelijk voor te stellen.
Weet de regering dan niet dat in
heel wat sectoren elke werknemer
vanaf de eerste werkdag geen 38
urenweek (voltijdse basis) werkt?
Wij willen een loopbaanregeling
met perspectief voor iedereen.
Verbetering en vooruitgang, dat is
heel wat anders dan afbraak.

Het nieuw non-profit plan vormt
onze basis voor de onderhandelingen
met de regering en de werkgevers
over een nieuw sociaal akkoord. Het
plan nog niet gelezen? Surf naar:
wittewoede.be/nieuw-non-profit-plan

SAMEN MET EEN STERKE EN ACTIEVE VAKBOND
OPKOMEN VOOR DE SECTOR?

IK BLIJF NIET AAN DE ZIJLIJN STAAN EN
SLUIT ME GRAAG AAN BIJ DE LBC-NVK NON-PROFIT!
Naam						
Adres						
Email						
Tewerkstellingsplaats			

Ik geef het ACV toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de
kruispuntbank te raadplegen. Ik kan die toestemming op
elk moment intrekken:
OO akoord
OO niet akkoord
Strookje terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde
van de LBC-NVK op je werk of stuur het naar onderstaand
adres. Je kan ook online aansluiten op www.lbc-nvk.be.
Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Jij hebt recht op inzage en correctie van
de door ons bewaarde informatie.

Sector					

Datum					

Rijksregisternummer			

Handtekening				

v.u. Mark Selleslach Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen - niet op de openbare weg gooien ajb

