
 

 

 

Beste actievoerders, 

We willen ziekenhuisbestuurders, ‘de bazen’, iets meegeven op vakantie. Namelijk de boodschap dat 

werknemers in ziekenhuizen een goede cao verdienen. Hoe mooi zou het zijn ze vanuit hun 

strandstoel even stilstaan bij het feit dat jullie dag en nacht keihard aan het werk zijn om in hun 

ziekenhuis de best mogelijke zorg te bieden. En dat ze zich dan realiseren dat jullie daarom ook een 

goede cao verdienen. Want een goede cao = goede zorg!  Die boodschap geven we ze deze zomer 

letterlijk mee in de vorm van deze ansichtkaart.  

Hoe pak je deze actie aan? 

Deel deze kaarten uit aan zoveel mogelijk collega’s en laat ze een persoonlijke boodschap op de kaart 

bijschrijven en tot slot ondertekenen. Hebben collega’s het druk? Alleen ondertekenen is natuurlijk 

ook een optie. De kaarten moeten vervolgens bij de Raad van Bestuur terecht komen. Hoe jullie dat 

doen kunnen jullie zelf invullen. Wel geven we jullie alvast een aantal ideeën mee. 

• Kaarten verzamelen en in één keer overhandigen. 

Voordeel: een grote hoeveelheid kaarten in een keer maakt indruk. Is natuurlijk een 

‘fotomoment’ die vervolgens op sociale media gedeeld kan worden.  

• Iedere dag het postvakje van de bestuurders vol stoppen 

Voordeel: bestuurders kunnen wekenlang ‘genieten’ van de actie. Ook kan het een voordeel 

zijn dat niet alle kaarten hoeven in een keer getekend hoeven te worden.  

Tips 

• Deel foto’s van de actie op sociale media met #goedecaoisgoedezorg 

• Laat mensen tekenen en neem ze direct weer in, zo houd je controle en kunnen jullie als 

actiecomité er vervolgactie op nemen. Als je de kaarten uitdeelt laat meenemen is de kans 

groot dat ze in de papierbak terecht komen en dat zou jammer zijn.  

• De actie wordt versterkt door de kaart 

ook digitaal, per e-mail of social media, 

naar de bestuurders te sturen. De JPG van 

de digitale kaart is te downloaden op de 

socialmedia kanalen van de vakbonden. 

 

Veel succes met de actie ! 


