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Het is tijd om de strijd aan te gaan voor meer zekerheid. Meer zekerheid van werk,
meer zekerheid over pensioen en AOW en meer zekerheid over je inkomen, ook als je
geen baan hebt.
Daar is fundamentele verandering voor nodig in ons land. Die verandering komt er
niet vanzelf. We hebben een kabinet én werkgevers die steeds vaker kiezen voor de
aandeelhouders en niet voor mensen. Als het aan hen ligt zal juist de onzekerheid
alleen maar toenemen.
En dus gaan we de strijd aan, met een Offensief. De eerste stap is een landelijke kick-off
op zaterdag 13 januari: de start van het Offensief en daarmee de aftrap van een strijdbaar 2018. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk sectoren, bedrijven en regio’s
vertegenwoordigd zijn. Dus zorg dat je erbij bent en laat je collega’s weten dat ze ook
welkom zijn!

KOM OOK NAAR DE KICK-OFF OP ZATERDAG 13 JANUARI
Wanneer? Zaterdag 13 januari 2018
Hoe laat? Van 11:00-13:00 uur en ’s middags zijn er volop workshops.
Waar?
Tivoli Vredenburg
Hoe kom ik er?
Tivoli Vredenburg ligt naast station Utrecht Centraal. Bij je aanmelding kun je een
gratis treinkaartje aanvragen.
Mag ik iemand meenemen?
Jazeker! Iedereen is welkom. De gratis treinkaartjes zijn alleen voor leden.
Lid worden kan natuurlijk altijd!

WWW.FNV.NL/OFFENSIEF

WAARVOOR GAAN WE
IN HET OFFENSIEF?
Wij willen fundamentele veranderingen
voor nu en de toekomst.
We willen:
• Echte banen. Dat zijn banen met
zekerheid, een stabiel inkomen,
koopkracht en kwaliteit
• Een einde aan de groeiende werkdruk
• Een geïndexeerd pensioen en een
eerlijke AOW voor iedereen, zodat
mensen op tijd kunnen stoppen
met werken
• Eerlijke verdeling van winsten. Ook
de winsten van robotisering en
digitalisering
• Een hoger sociaal minimum. Dus
een hoger minimumloon, en hogere
uitkeringen met een regelvrije
bijstand
• Een energietransitie waar de
mensen die het werk doen niet de
dupe van worden
• Een overheid die gewone wet- en
regelgeving weer gaat handhaven
Kortom: wij willen respect, zekerheid,
kwaliteit en koopkracht. Daarom verzetten we ons tegen de concurrentie
op arbeidskosten.

Wij willen dat er een einde komt aan
onzekerheid en aan het afbraakbeleid
van regering en werkgevers.
Wij verzetten ons tegen:
• De afschaffing van de dividendbelasting, verlaging van de winstbelasting
en verhoging van de BTW. Bedrijven
moeten juist meer bijdragen in
plaats van minder
• Aantasting ontslagbescherming en
verlaging transitievergoeding
• Het uitspelen van vast tegen flex
• Proeftijd van 5 maanden en langere
flex
• Nieuwe strengere keuringen bij
arbeidsongeschiktheid
• Verlaging minimumloon voor
mensen die uit een uitkering komen
• Afbraak van arbeidsvoorwaarden
zoals toeslagen, ouderenregelingen,
pensioenen, invoering lage loonschalen en nog meer flexibiliteit
jongeren
Kortom: we verzetten ons tegen beleid
dat er is voor aandeelhouders en
niet voor de mensen. Wij willen dat
iedereen meebetaalt aan onze maatschappij.

KOM IN BEWEGING EN LAAT VAN JE HOREN.
MELD JE NU AAN EN NEEM COLLEGA’S, VRIENDEN
EN FAMILIE MEE!

