
INVESTEER IN 
KWALITEITSVOLLE ZORG, 
WELZIJN EN CULTUUR
Slechts 1,12% van het budget van 
de Vlaamse regering gaat naar 
cultuur.  De nieuwe Vlaamse re-
gering moet dit budget verhogen 
door de subsidies op te trekken, 
zowel de structurele als de pro-
jectsubsidies.  Andere financie-
ringsmogelijkheden, zoals de tax 
shelter podiumkunsten, mogen 
overheidsinvesteringen niet ver-
vangen.  
Investeer in kwaliteitsvolle zorg, 
welzijn en cultuur!
MEER TEWERKSTELLING
De emmer van de werkdruk 
loopt vandaag in vele gevallen 
over. Medewerkers zitten op hun 
tandvlees. Kwaliteitsvol werk afle-
veren en de werkdruk verlagen 
kan enkel met voldoende mede-
werkers.  Er zijn heel wat arbeids- 

uren die niet vergoed worden, 
er wordt misbruik gemaakt van 
de passie waardoor velen wor-
den gedreven.  De subsidiërende 
overheid moet meer investeren 
en moet een realistische perso-
neelskost gekoppeld aan een cor-
rect werktempo centraal stellen.   
EEN BETER 
KUNSTENAARSSTATUUT
Het sociaal opvangnet tussen 
twee tewerkstellingen in moet 
verbeterd worden.  De toegang 

moet vergemakkelijkt worden en 
de spelregels moeten in elkaar 
passen.  
BESPAAR NIET OP DE 
KAP VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID 
Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en 
cultuur voor alle mensen is alleen 
mogelijk dank zij een solidaire 
sociale zekerheid waar iedereen 
aan bijdraagt. Maak er geen po-
litieke melkkoe van voor begro-
tingsbesparingen.

Na de politieke verkiezingen van 26 mei 2019 komen er nieuwe regeringen. Wat die 
regeringen voor zorg, welzijn en cultuur zullen doen of niet zullen doen is van groot belang 
voor heel de bevolking, maar in het bijzonder ook voor elke Non-Profit werknemer die 
zich elke dag inzet.
Met alle sectoren van de Non-Profit geven we op 7 mei 2019 een duidelijk signaal aan de 
politieke wereld. “Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN”!
Mevrouw de politica, mijnheer de politicus: wat gaat U en uw politieke partij doen voor 
zorg, welzijn en cultuur? Nog geen idee? Wij wel. 

NATIONALE NON-PROFIT 
ACTIE EN REUZE-MEETING

- VERSIE KUNSTEN -

DE NON-PROFIT GEEFT EEN DUIDELIJK 
SIGNAAL AAN DE POLITIEKE WERELD: 

KWALITEITSVOLLE ZORG,  
WELZIJN EN CULTUUR

“DOE ER IETS AAN”!

BRUSSEL 7 MEI 2019 - START 10.30 UUR (NOORDSTATION)



ECHT WERKBAAR WERK 
IN AANTREKKELIJKE 
WERKOMSTANDIGHEDEN 
Werkbaar werk in theorie en moeilijke werk- 
omstandigheden in de praktijk? Doe er iets 
aan! Zodat de flexibiliteit niet verder uit de 
pan swingt. Met echt respect voor de combi-
natie van werk en privé en door de precariteit 
van kunstenaars en flexwerkers aan te pakken.  
STEEDS LANGERE LOOPBANEN: 
IS DAT WEL HAALBAAR EN 
REALISTISCH? 
Er moeten meer mogelijkheden komen om 
duurzame loopbanen uit te bouwen.  Loop-
baanregelingen en eindeloopbaanmaatregelen 
zijn ook in de kunstensector nodig.
EEN NIEUW SOCIAAL MEERJAREN-
AKKOORD VOOR DE NON-PROFIT 
In de nieuwe regeerperiode moet er een 
nieuw sociaal akkoord voor de ganse 
Non-Profit en dus ook voor de kunstensector 
komen.    
Hou daar bij de regeringsvorming rekening 
mee. Anders wordt het nadien opnieuw twee 
jaar aandringen, onderhandelen en actie 
voeren.

Organiseer jullie, geef een 
duidelijk signaal met de 
DOE-ER-IETS-AAN kaart aan 
de politieke wereld!
• Kom op 7 mei 2019 met zoveel 

mogelijk collega’s naar de 
Nationale Actie van de Non-
Profit. 

• Breng vanuit jouw organisatie 
zoveel mogelijk ingevulde  
“DOE-ER-IETS-AAN”-kaartjes 
mee, en stop ze in onze mega 
Non-Profit stembus tijdens de 
Nationale Actie in Brussel.

• Zet jullie belangrijkste 
boodschap op een bord of 
spandoek en breng die mee  
naar Brussel.

De werkgeversorganisaties zijn op de hoogte gebracht van de actie-aanzegging, zodat 
iedere werknemer het recht heeft om aan de Non-Profit actie deel te nemen. Als je bij 
ons bent aangesloten en door deelname loonverlies lijdt, krijg je een stakersvergoeding 
van 30 Euro en betalen we je treinticket naar Brussel terug.

NON-PROFIT IN ACTIE. IK DOE MEE!
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