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‘5 voor 12’ Start programma 

11.55 uur – 12.05 uur Opening door Oscar Overbeek, CNV

12.05 uur – 12.30 uur  Leon van der Zanden (dagvoorzitter) en Mier (interactief 
cabaret) geven het programma een energieke start.

12.30 uur – 12.45 uur  Patti Broeder. Moeder van Bas, en eigenaar van het 
internetplatform ‘Toen was het stil’ vertelt haar verhaal.

12.45 uur – 13.00 uur  Dagmar Vriends. Eigenaar van ‘Something Inside So Strong’. 
Wie en wat wil je zijn als je in de jeugdzorg werkt? Dagmar 
vertelt niet alleen, maar laat het je ervaren!

13.00 uur – 13.15 uur  Jos van der Horst. Schrijver van ‘Rebel met een reden’, geeft 
betekenis aan jouw redenen om te rebelleren: ‘bescherm wat 
waarde heeft’. En hij heeft een vraag aan jou… 

13.15 uur – 13.30 uur  Cabaret Mier brengt de nodige lach… en heeft een boodschap! 
Blijf erbij, want we gaan ter plekke iets ludieks doen!

13.30 uur – 13.40 uur  Wat gebeurt er als jouw organisatie onder druk staat? En 
waarom is dat belangrijk voor iedereen? Op het podium pakken 
collega’s uit een aantal van deze organisaties hun moment. 
Gesteund door Gerco Schep, werkgever Oosterpoort. 

13.40 uur- 13.50 uur  Kitty Jong (vicevoorzitter FNV- portefeuillehouder Jeugdzorg), 
Anneke Westerlaken (voorzitter CNV Zorg en Welzijn) en   
Hans Spigt (voorzitter Jeugdzorg Nederland) nemen een petitie 
in ontvangst, met het verzoek deze over te brengen naar 
de ministers. Welke petitie? De petitie die je ter plekke kunt 
ondertekenen op het veld. 

13.50 uur-14.00 uur  Sluiting door Maaike van der Aar, FNV



OP HET VELD

•  Als jij lid bent en je werkt onder de cao jeugdzorg, vergeet je dan niet in te schrijven als 
staker! Je kunt je formulier inleveren bij de inschrijftafel. 

•  Heb jij op 2 september niet-schoolgaande kinderen thuis? Neem ze maar mee, want we 
zetten een springkussen neer! We moeten je wel (natuurlijk ten overvloede maar toch), 
wijzen op je eigen verantwoordelijkheid t.a.v. jouw kinderen. 

•  Op het veld vind je een fotobooth. Schrijf op een bord jouw boodschap, en ga ermee op 
de foto! Met je collega’s of alleen. Plaats deze foto op social media, zodat iedereen jouw/
jullie boodschap kan lezen!

•  Carina Klinkvis en Erwin van der Veen van ‘De Opvoedtakel’ geven op het veld een kleine 
workshop over het stellen van grenzen. Niet onbelangrijk als je werkdruk ervaart! Loop 
even langs.

•  Neem je telefoon mee met internet. Want die zal van pas komen! En je kan een 
superhandig telefoonhoesje komen halen bij de materialenstand!

•  En natuurlijk vind je op het veld de toiletten en eten en drinken.
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