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Kom je naar het Malieveld in Den Haag?

Om goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers te kunnen
blijven garanderen is een sterke
bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat om
daadkrachtig op te treden op
cruciale momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen. Dat
doen we met elkaar. En vooral
voor elkaar. Maar altijd samen.

Leg vrijdag 15 maart het werk neer en kom naar de manifestatie in Den Haag! Vanaf
11.30 uur is de inloop, de manifestatie duurt van 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Op 14 maart aanstaande organiseren FNV Onderwijs&Onderzoek, AOb, FVOV en
WOinActie een demonstratie op het malieveld in Den Haag.
Wij roepen al onze leden op om naar deze demonstratie te komen.

Nog geen vervoer?
Er vertrekt om 9:15 op vrijdagmorgen 14 maart 2019 vanaf de campus in
Wageningen een bus naar Den Haag.
Heb je nog geen vervoer geregeld dan kun gratis met deze bus mee!

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn welkom.

Je kunt je nog aanmelden op het inschrijfformulier van de Student Alliance
Wageningen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMXtnr1Cpvl9l9JrqjEpK0BQmJ9ewS0go4o644AIpKV814w/viewform?usp=sf_link

Neem je stakingsoproep van de FNV of je eigen vakbond mee!

Geef een signaal af naar de politiek teken de petitie
FNV, AOb en FvOv zijn in de aanloop naar de landelijke onderwijsactieweek
van

Contactgegevens:
Annelies Coppelmans & Sandra van Ee,
Vakbondsfunctionarissen FNV

E-mail: fnv@wur.nl
Telefoon: +31 317 481597/06 18417102
Website: www.fnv.nl

11 tot en met 15 maart een petitie gestart waar iedere school, opleiding of
universiteit aan mee kan doen. Of je nu werkt in het onderwijs, leerling,
ouder, student of sympathisant bent, teken voor een investeringsplan voor
het onderwijs! De petitie zal in de actieweek aan de politiek worden
aangeboden.
Waar vind je de petitie?
Op investeer-in-onderwijs.nl kan je meedoen per school, opleiding of
universiteit. Binnenkort is daar ook te zien hoeveel mensen van jouw school,
opleiding of universiteit in jouw provincie en in heel Nederland hebben
getekend.
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