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Utrecht, 8 januari 2020

De NBB, samen sterk!
Ten eerste wensen wij jou, jouw familie, vrienden en collega’s alle goeds voor 2020!
Om de vakbond sterker te maken, hebben wij nog meer leden nodig. Daarom kun je nu voor slechts
10 euro per maand lid worden van de Nederlandse BOA Bond. Vanaf 2020 betalen zowel bestaande
als nieuwe leden dit maandbedrag.
Heb je je al bij ons aangesloten? Super! Maar zorg er dan ook voor dat jouw collega’s lid worden.
Met meer leden kunnen wij namelijk nog meer druk uitoefenen op de politiek en de werkgever. De
Nederlandse BOA Bond heeft in 2019 een doorbraak op het gebied van de verdedigingsmiddelen
bereikt. Maar daarmee zijn we er nog niet, want deze doorbraak moet nog worden uitgewerkt. En
als we de druk er niet ophouden en niet zo nodig opvoeren, gaat het nog jaren duren voordat je
deze verdedigingsmiddelen echt in handen hebt. Dat is onacceptabel. Daarom bereiden we nieuwe
acties voor en deze keer niet alleen in Amsterdam. Als er in januari onvoldoende voortgang is
geboekt bij de minister, vindt de eerstvolgende actie plaats op 18 februari dit jaar!
6 redenen om jouw collega’s lid te maken:
 Wij verdienen respect, waardering en verdedigingsmiddelen.
 Met een meerderheid op de werkvloer kunnen wij samen het verschil maken. Dat hebben
we in Amsterdam al laten zien en kan ook bij jou!
 Daarnaast zijn wij 24/7 jouw back-up voor informatie over jouw rechten en jouw
ondersteuning bij conflicten in je werk, inclusief rechtshulp.
 Wij zijn onderdeel van FNV Veiligheid dat deel uitmaakt van de FNV, de grootste vakbond bij
alle cao-onderhandelingen. Daarmee kunnen wij als vakbond voor BOA’s ook invloed
uitoefenen op jouw cao.
 Daarnaast geldt dat met een sterkere vakbond er niet zomaar een loopje genomen kan
worden met jouw andere arbeidsomstandigheden, zoals de hoogte van het salaris, vakantieen vrije dagen, een vast contract en loopbaanmogelijkheden.
 *Het lidmaatschapsbedrag is slechts 10 euro per maand.
Met vriendelijke groet,

Eric Lakenman

Ruud Kuin

