
EEN GOEDE CAO 
IS HARD NODIG!
17 JULI VAN 11.55-12.05 UUR

WERKNEMERSOVERLEG  
HOOFDINGANG AMC

Jij, als AMC-medewerker verdient een goede cao met een fatsoenlijke  
loonsverhoging, verlaging van de werkdruk en een goede generatieregeling!

Op 17 juli van 11.55-12.05 uur is het AMC-werknemersoverleg. Kom je ook?
We doen dat, met een ieder die zich vrij kan maken, bij de hoofdingang van  
het AMC. Neem zoveel mogelijk collega’s mee. Kom je in je werkkleding?

Wij luiden dan samen de bel. Het is ons menens, de werkgever moet inzien 
dat afspraken voor een goede cao echt hard nodig zijn! De werkdruk kan zo 
niet langer. En we bouwen op! Net zo lang tot de werkgevers in de UMC’s 
zich realiseren dat onze eisen rechtvaardig zijn.

LAAT JE HOREN EN LAAT JE ZIEN, KOM OP 17 JULI!
Samen maken wij ons sterk voor een fatsoenlijke cao.

DOE MEE EN KOM IN ACTIE VOOR EEN GOEDE CAO UMC!
Samen met jouw AMC-actiecomité. Mocht je nog verdere vragen hebben  
of meer willen weten, kan je ons bereiken via h.gijsbers@amc.uva.nl

MEDEWERKERS IN HET 
RADBOUD UMC VINDEN EEN 
GOEDE CAO UMC ❤ NODIG!

De afgelopen weken hebben duizenden werknemers van 

het RADBOUD UMC hun handtekeningen gezet voor een 

goede cao. Op donderdag 13 september om 12.00 uur zullen alle 

handtekeningen overhandigd worden aan Leon van Halder, bestuurder van het Radboud. 

Daarmee laten we zien dat het ons menens is en vragen we hem zich hard te maken voor 

een goede cao. We doen dat, met een ieder die zich vrij kan maken. Neem zoveel mogelijk 

collega’s mee! De Raad van Bestuur heeft toegezegd dat werknemers de ruimte zullen krijgen 

om te komen.

 

AANBIEDEN HANDTEKENINGEN AAN RAAD VAN BESTUUR

13 SEPTEMBER om 12.00 UUR

LOCATIE: ENTREE A GEBOUW, RESTAURANT, TER HOOGTE VAN PIANO

           

Radboud-medewerkers verdienen een goede cao met een fatsoenlijke loonsverhoging,

verlaging van de werkdruk en een goede generatieregeling!


