
Na maanden van praten met het kabinet en werkgevers zitten de onderhandelingen 
over een pensioenakkoord muurvast. Het kabinet en minister Koolmees spelen wel 
mooi weer, maar stemmen niet in met onze eisen. 

Het kabinet doet nog steeds niks aan de alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Die is nu al voor 
veel zware beroepen niet haalbaar. Er zijn geen afspraken over het meestijgen van de 
pensioenen met de lonen en prijzen. In tegendeel, het kabinet dreigt bewust met verlaging 
van pensioenen als wij onze eisen niet afzwakken. Ook zijn er geen concrete afspraken 
over een goed pensioen voor mensen met onzekere contracten en zelfstandigen. Daarom 
moeten wij in actie komen.

Het is duidelijk: dit kabinet komt pas in beweging als wij massaal actievoeren. Op 18 
maart voerden we al grote acties in het hele land. Maar het is nog niet genoeg, dus doen 
we er een schep bovenop. Wij zijn de jarenlange verslechteringen van onze pensioenen 
spuugzat. Wij accepteren niet langer dat we moeten doorwerken tot we erbij neervallen. 
Dus kom samen met je collega’s, familie en vrienden in beweging op de landelijke 
stakingsdag pensioenen op 29 mei. Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

WAT WILLEN WE?
Wij willen dat iedereen op tijd kan stoppen met werken en zonder financiële zorgen van 
hun oude dag kan genieten. Daarom waren, zijn en blijven onze eisen:
• Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen
• Indexatie van de pensioenen voor elke generatie
• Een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en onzekere contracten

KOM IN BEWEGING EN MELD JE AAN VIA WWW.FNV.NL/GOEDPENSIOEN
Wil je gaan staken in jouw sector, instelling of bedrijf? Neem dan eerst contact op met  
je vakbondsbestuurder. Een staking moet wel officieel aangezegd worden.

KOM IN BEWEGING VOOR 
EEN GOED PENSIOEN

STAKINGSOPROEP VOOR 29 MEI

190545.1

http://www.fnv.nl/goedpensioen


UITNODIGING PENSIOEN ACTIE/MOBILISATIEBIJEENKOMSTEN 
TER VOORBEREIDING OP DE MANIFESTATIE VAN 29 MEI 
Op 18 maart waren er landelijk 40.000 actievoerders op de been voor een goed pensioen. 
Ook in Groningen en Leeuwarden was de opkomst en actiebereidheid geweldig. We 
strijden door voor een goed pensioen. 

MANIFESTATIE 29 MEI GROTE MARKT GRONINGEN
VAN 11:00 - 13:00 UUR 
INSCHRIJVEN STAKERS: vanaf 10:00 uur 
AANMELDEN: fnv.nl/goedpensioen | T: 088-368 0 222 | E: pensioenactienoord@fnv.nl

OPROEP
We roepen je op om op 16 mei één van de drie actie- en mobilisatiebijeenkomsten te 
bezoeken in het Noorden ter voorbereiding op de manifestatie van 29 mei.

WAAR?
FRIESLAND
De 2 Gemeenten
Grousterdyk 1
9011 WK Jirnsum
Inloop: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur
(uiterlijk 22:00 uur klaar)

GRONINGEN
Vakbondshuis FNV 
Groningen
Leonard Springerlaan 23, 
9727 KB Groningen
Inloop: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur 
(uiterlijk 22:00 uur klaar)

DRENTHE
Wilhelmina zalencentrum 
Beilen
Wilhelminaplein 4, 
9411 PC Beilen
Inloop 19:00 uur
Aanvang 19:30 uur 
(uiterlijk 22:00 uur klaar)

PROGRAMMA
Tijdens de bijeenkomst zal allereerst ingegaan worden op de strijd voor een goed 
pensioen, onze eisen en het actietraject. Daarna gaan we aan de slag in workshops om 
een ieder instrumenten in handen te geven om zelf aan de slag te gaan met mobilisatie 
van collega’s, vrienden, familie etc. in de omgeving. De workshops die gevolgd kunnen 
worden zijn: 1 op 1 gesprekken voeren over de pensioenacties en omgaan met bezwaren, 
spandoeken/actieborden maken, pensioenfilmpjes maken. 

AANMELDEN
Aanmelden voor 1 van de bovenstaande bijeenkomsten graag o.v.v.
• Deelname in welke provincie
• Naam, email en mobiel nummer
• Met hoeveel personen aanwezig
• Welke workshop volgen
T: 088-368 0 222 | E: pensioenactienoord@fnv.nl 

We zien je graag op 16 en 29 mei en neem collega’s, vrienden en buren mee.

Met strijdbare groet, 
Team FNV Noord

http://fnv.nl/goedpensioen
mailto:pensioenactienoord@fnv.nl

