
   

 

   

 

Briefing Actievoerders  

Wat: manifestatie en aftrap campagne Zorg op Zwart  
Wie: zorgprofessionals en iedereen die de zorg een warm hart toedraagt.  
Wanneer: 9 maart 2023  
Waar: Stadhuisplein Utrecht, verzamelen bij Korte Minrebroederstraat, 3512 JE Utrecht 
Navigatie auto: St Jacobsstraat 1, 3511 BR Utrecht 
Aanwezig op locatie: 18.30 uur  
Manifestatie: 19.00 uur - 21.00 uur 
Eindtijd: 21.00 uur  
Extra info: kom gekleed in het zwart en roep mensen actief op om naar het Stadhuisplein te 
komen. Hoe meer mensen, hoe steviger we de boodschap kunnen uitdragen. Wees erop 
voorbereid dat je geïnterviewd kunt worden door media.  
 
Toelichting:  
NU’91 trapt donderdagavond 9 maart de campagne ‘Zorg op Zwart’ af vanaf het 
Stadhuisplein in Utrecht. Dit doen we samen met alle zorgprofessionals in Nederland en 
iedereen die de zorg een warm hart toedraagt. Door middel van een manifestatie vragen we 
aandacht voor de huidige problemen in de verschillende zorgsectoren. Hiermee willen wij 
een duidelijk signaal afgeven richting politiek, werkgevers en de rest van Nederland: dit kan 
zo niet langer. Als we zo doorgaan, gaat in de toekomst namelijk daadwerkelijk de zorg op 
zwart.   
 
Melden:  
Je kunt je melden bij jouw vakbondsconsulent of Rinse of Michel. Om 18.30 uur zullen wij je 
kort briefen en laatste instructies geven over de manier van staan. Ook wordt er benoemd 
wat er wel en niet toegestaan is. Tijdens de manifestatie zal een led scherm worden 
neergezet met een doorlopende video van de zorg op zwart actie.  
 
Er is 1 groot spandoek en er zijn voldoende borden aanwezig voor de andere actievoerders. 
Het is toegestaan om zelf demonstratiematerialen te maken en mee te nemen.  
 
De manifestatie loopt af om 21.00 uur. Daarna willen wij je vragen ons kort even te helpen 

met afval opruimen zodat het plein schoon achterblijft. 

Wat moet je meenemen/aantrekken?  

- Zwarte kleding aantrekken 

- Fles drinken 

- Warme kleding voor de avond/koud weer (het liefst zwart)  

- Goede schoenen waar je lang op kunt staan 

- Demonstratiematerialen (optioneel)  

 


