
Non-profit Vollenbak vooruit!Non-profit Vollenbak vooruit!

KOM MET JE COLLEGA’S NAAR 
DE NON-PROFIT BETOGING 
OP DONDERDAG 2 JUNI 2022 
IN BRUSSEL 
(start om 10.30 uur aan Noordstation/Koning Albert ll-laan)

Corona zette het onschatbare maatschappelijk belang van de sector in de schijnwerpers.
Maar meer dan ooit tevoren zette corona ook de grote knelpunten in de sector op scherp.
Heb jij ook al eens gedacht: hoe moet het nu verder?
In de sociale akkoorden is een stap vooruit gezet voor meer loon en meer personeel.
Zijn alle problemen in de Non-Profit daarmee opgelost? Absoluut niet.
Gaat dat vanaf nu vanzelf gebeuren? Natuurlijk niet. Als de werknemers van de Non-Profit
zich niet laten horen, dan is de kans bijzonder groot dat de overheid terugkeert naar de gang
van zaken zoals voor de coronacrisis. Dat kan voor ons niet.

MET DE NON-PROFIT BETOGING VAN 2 JUNI GEVEN WE EEN 
KRACHTIG SIGNAAL AAN DE REGERING: 
• NOOIT MEER TERUG NAAR DE TIJDEN VAN BESPARINGEN
• DE REGERING MOET VERDER INVESTEREN IN ZORG, WELZIJN EN CULTUUR
• MET ONZE WERKOMSTANDIGHEDEN MOET HET VOLLENBAK VOORUIT 

MEER PERSONEEL
Te veel werk met te weinig volk, het doet de emmer van de werkdruk steeds meer overlopen. 
We willen garanties over de noodzakelijke personeelsbezetting op de werkvloer.

BETERE LONEN EN VERGOEDINGEN 
BETERE WERKOMSTANDIGHEDEN
KWALITEIT = TIJD VOOR MENSELIJKE ZORG EN WELZIJN
Kwaliteit is degelijke zorg en ondersteuning voor iedereen die het nodig heeft.
Altijd moeten hossen en crossen om alles gedaan te krijgen laat te weinig ruimte voor de 
menselijke zorg die jullie zo graag willen bieden.

VOORUITGANG, VERBETERING EN PERSPECTIEF BEREIKEN VOOR ALLE 
WERKNEMERS VAN DE NON-PROFIT? 
Als we samen onze krachten bundelen, dan kunnen we 
dat wel degelijk!
Gewoon afwachten, dat heeft nog nooit geholpen.  
Er samen iets aan doen wel!
Laat je horen. Laat je respecteren. Bouw mee aan een 
beter toekomstperspectief voor jullie waardevolle werk in de Non-Profit. 

Kom op 2 juni met je collega’s naar de Non-Profit betoging!

Actie-aanzeg in alle sectoren geeft iedereen het recht om deel te nemen aan de Non-Profit betoging.
Informeer je over de vervoersmogelijkheden bij je ACV Puls afgevaardigden, de ACV Puls secretariaten of op  
www.wittewoede.be

v.u. ACV Puls, Mark Selleslach - Sudermanstraat 5 2000 Antwerpen


