
De FNV, waaronder de AOb, organiseert zaterdag 10 november 
om 13.00 uur een grote actie op de Dam in Amsterdam. Kom 
en laat je stem horen tégen cadeautjes voor het bedrijfsleven, 
en vóór voldoende geld voor de publieke sector en vóór een 
sociale verdeling van de welvaart.
Meer informatie en aanmelding: www.fnv.nl/10november

10
november 

ACTIES GAAN DOOR!
De AOb heeft in elke regio dit jaar al actie 
gevoerd voor meer salaris en minder werk-
druk. Het kabinet wil echter niet met geld 
over de brug komen, dus de acties gaan 
door! Kom in elk geval 10 november naar de 
Dam, maar daar stopt het niet.
De aanhouder wint – niet de aandeelhouder!

PROGRAMMA 10 NOVEMBER
  13.00  Aanvang op de Dam,  
  podiumprogramma

  14.00-15.30 mars naar Museumplein

  15.30-16.00 afsluitend programma

Gratis treinkaartje voor AOb-leden!

Meer geld, minder werkdruk, een sociaal Nederland?
Kom op 10 november naar de Dam!

IK GA #NAARDEDAM



✏ �Het�kabinet�heeft�het�plan�om�de�dividendbelasting�af�te�schaffen�
 uiteindelijk in de prullenbak gegooid.

✏  Helaas wordt de 1,9 miljard euro die hiermee wordt bespaard, op een 
andere manier aan het bedrijfsleven gegeven.

✏  Het geld gaat naar bedrijven die nu al enorme winsten maken, en niet 
naar een eerlijke verdeling van de welvaart en naar goede lonen voor  
de publieke sector.

✏  Onderzoek van de econoom Wimar Bolhuis laat zien dat politieke  
partijen altijd mooie verkiezingsbeloften doen over onderwijs- 
investeringen, maar bij de formatie de voorkeur geven aan  
belastingverlaging voor bedrijven.

✏  Meerdere kabinetten hebben de afgelopen jaren doelbewust gekort op 
de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Die kortingen hebben 
het onderwijspersoneel honderden miljoenen euro’s gekost.

✏   Belastingverlaging voor bedrijven en bezuinigen op onderwijssalarissen 
  lossen het lerarentekort – in álle onderwijssectoren - niet op. En  

verminderen ook de werkdruk van docenten en ondersteuners niet.  
Dat valt alleen te bereiken met een beter salaris en meer geld voor 
maatregelen om de werkdruk te beteugelen.

✏  Nu de gaskraan dicht gaat, is kennis onze belangrijkste grondstof. 
Daarom zeggen wij, Rutte: NU onderwijs!
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