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OM TE NOTEREN
• De volgende Vizier verschijnt op
maandag 24 oktober 2005.
• U kunt kopij inleveren tot en met
woensdag 23 september a.s.
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HOE BLIJF IK FIT VOOR DE JOB?
Op maandag 26 september a.s. organiseert jullie vakbond een lezing met als titel
‘Hoe blijf ik fit voor de job?’
De spreker is Henny Driessen, hoofd P & O bij Chemelot (DSM).
De bijeenkomst vindt plaats in de hooizolderkamer van Auberge
De Rousch te Heerlen. Het adres is Kloosterkensweg 17 te Heerlen.
De aanvang is om 19.00 uur en het einde om ± 20.30 uur.
Heeft u interesse en wilt u komen, mail dit uiterlijk 12 september naar ika@vakbondabw.nl. Bellen mag ook en wel naar 045-5719955.

RPC Packaging • Celanese • Elotex • Colortrend • Profcore • Licom • Caradon Stelrad •
Dassen Eurostroom • Dalli Dicom • Johnson Controls • Janssen de Jong • W.M.L.

Op bezoek bij
In deze column doen de vakbondsbestuurders bedrijvenwerk verslag
van de ontwikkelingen en hun
ervaringen bij diverse Limburgse
bedrijven
In de afgelopen periode zijn onder
andere CAO-onderhandelingen afgerond. Eveneens zijn er bij bedrijven
gesprekken geweest over pensioenproblematiek en functiewaardering.
Bij RPC Packaging in Kerkrade zijn
nog gesprekken geweest omtrent de
juridische check van de CAO.
Bij Celanese in Beek is de CAO
goedgekeurd door de leden. Deze
CAO gaat komend jaar ook nog gelden voor Elotex in Beek, dit vanwege de splitsing van het vroegere
Vinamul in Celanese en Elotex.
Voor Celanese speelt ook de pensioenproblematiek mee. In de technische commissie zit een van de
onderhandelaars van de vakbonden
om mee te denken en de vinger aan
de pols te houden. Bij het verschijnen van Vizier is de verwachting dat
de problematiek opgelost zal zijn.
Bij Colortrend in Maastricht is sprake van zeer moeizame onderhandelingen op pensioengebied. De werkgever wil een pensioen gebaseerd
op een beschikbare premie. De bonden willen voor CAO-personeel een
pensioen met garanties. Dit is in juni
jl. andermaal aangegeven door de
bonden in een gesprek met vertegenwoordigers en pensioendeskundigen van de directie. De bonden
hebben hier een aantal technische
vragen neergelegd die nog steeds
niet zijn beantwoord door de directie. Weliswaar ligt er nu een tussenakkoord voor wat betreft de CAO,
maar gezien de pensioenproblematiek kan de CAO nog niet concreet
worden.
Bij Profcore in Geleen zijn besprekingen gaande omtrent een functiewaarderingssysteem. Dit systeem is
bestudeerd door deskundigen van
de bonden. De vakbondsbestuurders van de betrokken bonden zijn
de onderhandelingen begonnen. De
verwachting is dat we hier in sep-

tember 2005 uitkomen. De pijnpunten zitten in de opbouw van het
beloningsgebouw en de jeugdsalarissen.
Bij Caradon Stelrad in Nuth zijn de
onderhandelingen inzake prestatiebeloning doorgeschoven tot in september a.s.. Door de bonden is duidelijk aangegeven dat de wegingen
in de prestatiebeloning afhankelijk
moeten zijn van een aantal factoren;
de directie echter wil met name het
ziekteverzuim fors laten meewegen.
Bij een bedrijf met 3,5% ziekteverzuim is dit spijkers op laag water
zoeken! Daar zijn we het duidelijk
niet mee eens en met die boodschap zal de directie nu moeten
zoeken naar andere alternatieven.
Ook zijn er weer regelmatig vergaderingen geweest met diverse directies
waarin de bonden worden bijgepraat
over de stand van zaken binnen een
bedrijf zoals bijvoorbeeld de afgelopen periode bij Dassen Eurostroom
in Maastricht en Licom in Heerlen.
Bij Dalli Dicom in Hoensbroek zijn
de eerste CAO-onderhandelingen
begonnen. Voor de ABW is dit de
eerste keer, en meteen was het al
goed raak! De directie wil af van de
ATV-dagen en wil daarvoor een aantal vrije dagen geven alsmede meer
loon. Maar dit weegt niet op tegen
het feit dat het personeel voorheen
hier geld heeft ingeleverd. Dus een
sigaar uit eigen doos. Bovendien wil
de directie hier de overwerkvergoeding omlaag brengen; een verkapte
manier om de zaterdag als een
gewone werkdag in te voeren. De
bonden zijn het hier niet mee eens;
de volgende ronde is eind augustus
gepland.

Zo is bij Johnson Controls, een
toeleveringsbedrijf voor Nedcar, een
gesprek geweest omtrent de voortgang in het bedrijf. Het moge duidelijk zijn dat de problemen rondom
Nedcar veel invloed hebben op de
logistiek van Johnson Controls.
Inmiddels werken hier geen mensen
meer van uitzendbureaus en is alleen
nog het vaste personeel in dienst.
Bij bouwbedrijf Janssen de Jong
zijn ontwikkelingen geweest omtrent
de salarisbetalingen aan het personeel. Dit zag zich geconfronteerd
met een forse daling in salaris.
Omdat uit besprekingen geen duidelijke voortgang kwam, hebben de
bonden voorgesteld de kwestie aan
de rechter voor te leggen. Daarop
gaf de directie toe en heeft de hele
kwestie ongedaan gemaakt met
terugwerkende kracht.
Bij W.M.L. in Maastricht zijn intensieve gesprekken gaande met zowel
de OR en de directie. De OR heeft
de bonden bijgepraat over een aantal zaken waaronder wijzigingen in
het OR- reglement; terwijl de directie
met de bonden is gaan praten over
de verzelfstandiging van een
bedrijfsonderdeel. In eerste instantie
wilde de directie hier niet praten over
een CAO, maar door interventie van
onze bond is dit voorkomen.
De bonden worden betrokken bij de
totstandkoming. Ook zijn er vragen
omtrent de consignatiedienst voor
wachtdienst-coördinatoren en het
terugzetten in functies. In september
a.s. wordt er verder gepraat. ■

Bij Licom zijn besprekingen gaande
in een technische commissie
omtrent de CAO Licom; niet te verwarren met de CAO WSW. In deze
technische commissie zitten deskundigen van Licom en de vakbondsbestuurders.
Diverse aandachtspunten kwamen
de afgelopen periode aan de orde.
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OKKE VERSTRENGE
“ZE VERDIENEN ALLEMAAL EEN GROTE PLUIM”
Vijf en een half jaar lang was Okke Verstrenge het boegbeeld van de Vakbond ABW. In het najaar zegt hij de vakbond waarwel om aan een nieuwe periode in zijn loopbaan te beginnen. Okke wordt algemeen directeur van de
Ashbourne Groep, waarvan de wortels in
Engeland liggen en dat zijn vleugels verder
wil uitspreiden in Europa, te beginnen in
Nederland. Okke Verstrenge verlaat
Limburg niet. Zijn nieuwe standplaats
wordt Maastricht (of Heerlen).
‘Ik kan het me zelf niet meer herinneren,
maar volgens onze bondssecretaris Indra
Kandhai heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek gezegd dat ik zeker vijf jaar zou blijven. Als ik tenminste zou worden aangenomen. Ik wist toen al zeker dat de Vakbond
ABW zeker niet mijn laatste professionele
uitdaging zou zijn,’ vertelt de scheidende
voorzitter. Hij werd aangenomen en zijn
verwachting is uitgekomen. ‘Ik had niet het
gevoel dat ik weg moest. Maar dan komen
aanbiedingen voorbij. Ik had zelfs het voorrecht dat ik mocht kiezen.’ Weloverwogen
heeft hij de beslissing genomen om aan
een nieuwe opdracht te beginnen. ‘De klus
waaraan ik vijf jaar geleden ben begonnen, is zeker niet
geklaard, maar de Vakbond ABW is op de goede weg. Ik
verwacht van mijn opvolger dat hij zeker niet van koers
zal veranderen, maar wel met nieuwe verrassende ideeën
komt.’
De Ashbourne
Groep is een
organisatie die
bestaat uit drie
onderdelen:
bedrijfseconomisch advies,
horeca-exploitatie en het organiseren van festivals en evenementen. Geheel
iets anders dan
het werk als
voorzitter van de
Vakbond ABW.
‘Als algemeen
directeur moet ik
van voren af aan
beginnen. Het is
voor een deel onbekend terrein. Maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat ik vijf jaar geleden ook nauwelijks
van de Vakbond ABW had gehoord. Ik zie het als een
Vakbond ABW

enorme uitdaging dat ik aan deze klus kan beginnen,’zegt
hij vol vertrouwen.
De laatste vijf jaar is veel gebeurd. De weg die de

Vakbond ABW insloeg, betekende een hele ommezwaai.
‘Bij mijn aanstelling had ik me voorgenomen om een aantal zaken te realiseren. Zo wilde ik de ABW-doelen meer
naar buiten dragen. De Vakbond ABW moest een duidelijke plek in vakbondsland innemen. Daarnaast werd er
bewust voor gekozen om meer naar buiten te treden:
vaker de media op te zoeken om meer naamsbekendheid
te krijgen. Maar misschien wel één van de belangrijkste
taken was toch wel het voortbestaan van onze bijzondere
vakbond te garanderen. Dat was en is alleen maar mogelijk als je uitbreidt, zonder het overzicht te verliezen. De
komst van de vakbond voor het casinopersoneel ABC
betekende een goede stap in die richting. We kregen er in
één klap 1400 leden bij. Vergeet ook het AXA-initiatief
niet. Dank zij deze nieuwe werkwijze zitten we vaker dan
ooit aan de cao-onderhandelings-tafel,’ legt Okke
Verstrenge uit.
Heel duidelijk spreekt Okke zijn waardering uit voor zijn
collega’s op kantoor en het bestuur van beide bonden.
‘Ik kwam als vreemde vijf jaar geleden opdraven met
wilde plannen. Ik heb veel krediet en ruimte gekregen
voor mijn plannen van iedereen en dat waardeer ik nog
steeds enorm. Zij verdienen allemaal een dikke pluim op
de hoed.’
Over enkele maanden zit Okke aan de andere kant van de
onderhandelingstafel: niet meer als vakbondsbestuurder
maar als directeur. Deze plek is hem overigens niet
ABW Vizier 4 - 2005

vreemd. Voor zijn komst naar ABW was Okke projectmanager bij de werkgevers-organisatie LOZO. ‘Ik heb ervaren dat, hoewel elkaars belangen verschillend zijn, het

Voor zijn opvolger heeft hij de tip, de weg te vervolgen die
jaren geleden is ingeslagen. ‘Ik weet zeker dat de stappen
die we toen genomen hebben, uiteindelijk onze redding
zijn geweest. Hoewel we er jarenlang nauwelijks last van
hebben gehad, merkt ook de ABW de geringe stijging en
zelfs daling van het aantal leden. Soms, na het voeren van
acties, mag je enkele nieuwe leden bijschrijven, maar dat
is vaak oorlogswinst. Die houd je moeilijk vast. De
Vakbond ABW moet over de grenzen heen blijven kijken.’
De vakbondsjaren hebben Okke doen groeien als mens.
‘Komende vanuit het Rotterdamse ben ik iemand van
‘snelle stappen, vlot thuis.’ Van nature ben ik iemand die
recht door zee gaat en geen blad voor de mond neemt.
Niet lullen, maar poetsen, zeggen ze in Rotterdam. De
Limburgers zijn veel voorzichtiger. Ik heb geleerd om beter
na te denken voordat ik iets zeg. Ik weet zeker dat de
vakbondsjaren van mij een diplomatieker mens hebben
gemaakt.’ ■

voor iedereen goed is als je met elkaar in gesprek blijft.
Daar hebben beiden voordeel van. Goede voorbeelden
zijn DSM en Sabic, waar blijkt dat je door respectvol naar
elkaar te luisteren veel samen kunt bereiken.’

In dit nummer van Vizier plaatsen we alvast een foto van
de opvolger van Okke, de heer Harrie Boesten. In het
volgende nummer volgt een uitgebreid interview.

BEDRIJFSARTS
Bij de Vakbond ABW krijgen we nogal veel vragen over de bedrijfsarts, wat die voor de werknemer kan betekenen en
wat die wel/niet kan doen als het gaat om verzuimpreventie en advisering en begeleiding bij herstel en terugkeer naar
werk? Reden voor de redactie om steeds aandacht hieraan te besteden.
In dit artikel bespreken we de volgende vraag: ‘Mag de bedrijfsarts zonder vooraf toestemming aan mij te hebben
gevraagd, overleggen met mijn huisarts of medisch specialist?’
Antwoord:
Nee, dat mag niet. Wanneer je bedrijfsarts meent dat overleg met de huisarts of medisch specialist nodig is, dan moet
de bedrijfsarts dat eerst duidelijk bespreken met jou. Hij/zij moet uitleggen waarom dat nodig is en jou om toestemming vragen en dit allemaal ook aantekenen in jouw medisch dossier. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de LHV (Landelijke Vereniging van Huisartsen) hebben een brief opgesteld die bedrijfsartsen en huisartsen kunnen gebruiken om met elkaar te overleggen. Deze brief wordt door de vragende arts (meestal
de bedrijfsarts) aan jou meegegeven om af te geven aan de andere arts (meestal de huisarts of medisch specialist). Zo
weet je ook altijd wat in de brief staat en waarvoor je toestemming hebt gegeven. Soms stuurt de ontvangende arts
weer een brief terug, soms bellen de artsen met elkaar. De artsen moeten je ook altijd weer vertellen wat zij hebben
overlegd en dat opschrijven in jouw medisch dossier.
Informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met de vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
Jan Haagmans. ■

Vakbond ABW
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ALGEMENE VERGADERING 2005
VAKBOND ABW
De ledenvergadering van de Vakbond ABW 2005 stond in
het teken van ledenverlies, contributieverhoging en
afscheid. Toch kon de jaarlijkse bijeenkomst voor de
leden in de sfeervolle manegezaal van Auberge de
Rousch in Heerlen
allerminst somber
genoemd worden.
De (bestuurs)leden
willen zich maar al
te graag sterk
maken voor hún
vakbond. ‘Het is
niet allemaal kommer en kwel bij de
Het dagelijks bestuur
vakbonden. We
doen er alles aan om deze negatieve groei om te buigen.
Daarvoor zullen we alles op alles zetten,’ aldus bondsvoorzitter Okke Verstrenge, die tijdens de vergadering uitgebreid stil stond bij zijn vertrek.
Ledenverlies
Voor het eerst deed zich over de laatste maanden van
2004 een verlies van het aantal leden voor. Nog maar zelden was dat zo sterk: een afname van 67. Afgezet tegen
de situatie bij collega-vakbonden, mag de ABW zich nog
tevreden stellen. Behalve ledenaanwas is ook het behoud
van de leden belangrijk voor de toekomst van de bond.
Inmiddels is er weer een positievere lijn zichtbaar.
Financiën
Een aantal eenmalige uitgaven drukte in het boekjaar
zwaar op de jaarrekening van de Vakbond ABW. Het jaar
wordt afgesloten met een negatief saldo van 33.286 euro.
Zo moest, dat is statutair vastgelegd, een bedrag van
26.000 euro gestort worden in het Wachtgeld-fonds. Dit
fonds is bedoeld om werknemers van de ABW in geval
van calamiteiten niet in de kou te laten staan. Zij kunnen
dan aanspraak maken op dit fonds. Het zestigjarig
bestaansfeest van de bond kostte 32.600 euro. ‘Hoewel
we te maken hebben met een negatief saldo is wel duidelijk waardoor het wordt veroorzaakt. De bedrijfskosten
hebben we nagenoeg gelijk kunnen houden,’ legde penningmeester Jack Hurxkens uit.
Om volgend jaar weer zwart te kunnen schrijven werd
voorgesteld de contributie te verhogen met een euro voor
gewone leden en 1,50 euro per gezinslidmaatschap. De
voorgestelde contributieverhoging werd door de vergadering aanvaard. Hier ging wel nog een amendement van de
bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden
aan vooraf. Deze bondsgroep stelde bij monde van
hoofdbestuurder Wiel Wittenbernds voor om de contributie voor jongeren niet te verhogen omdat dit toch al een
moeilijke groep is om te motiveren voor een vakbondslidmaatschap. Daar tegen over stelde de bondsgroep het
dubbellidmaatschap voor gepensioneerden met 0,50 cent
extra te verhogen. Het in stemming gebracht voorstel
mocht niet op een meerderheid rekenen. De contributieVakbond ABW

verhoging gaat in op 1 juli 2005. De verhoging levert de
bond per maand 6.800 euro op en op jaarbasis 82.000
euro. ‘We zijn in 1994 verhuisd naar de Valkenburgerweg
en sinds die tijd is er nooit iets aan onderhoud gedaan.
Ook de parkeerplaats verdient een opknapbeurt. Dat zijn
allemaal zaken die nopen tot deze contributieverhoging,’
gaf de penningmeester aan.
Niet-inbare contributies hebben ook een nadelig effect op
de begroting: 12.900 euro. Om druk te zetten achter de
betaling, is een incassobureau ingeschakeld. De effecten
hiervan zijn nog niet te zien op de tijdens de jaarvergadering gepresenteerde begroting, maar zal volgend jaar
zeker effect hebben.
Bondssecretaris Indra Kandhai had haar jaarverslag
gemaakt aan de hand van een top 10 van activiteiten.
10. Het zestig jarig bestaansfeest.
9. ABW-Award voor Wiel Wittenbernds en de stichting
Kico uit Veldhoven.
8. Het erelidmaatschap en de huldiging van de zestigjarige jubilarissen.
7. De presentatie van de nieuwe website, daags na het
jubileumfeest.
6. Samenwerking met het incassobureau
5. Vertrekkende collega en komst nieuwe collega
4. De vele acties gedurende het verslagjaar
3. De ABW-loopgroep
2. AXA-initiatief
1. Ontwikkeling ledenbestand het afgelopen verslagjaar.
‘Helaas zeggen veel leden hun lidmaatschap op omdat
hun inkomsten na ontslag fors omlaag zijn gegaan. Dat is
jammer, omdat ze juist in die tijd de vakbond hard nodig
hebben,’gaf Indra Kandhai aan. Ze benadrukte het belang
van de titel die de bondssecretaris vorig jaar voor de
kaderleden in petto had; ze benoemde de kaderleden
toen tot ambassadeurs van de
Actieprogramma
bond. ‘Jullie daadkracht is
bondsgroepen
hard nodig in de toekomst,’
besloot de bondssecretaris.
Bondsgroepen
Piet Leyten beet met het
actieplan van de Bondsgroep
Industrie het spits af .’We proberen zoveel mogelijk leden te
interesseren voor onze bondsgroepsvergaderingen. We zijn
blij met iedere aanwinst, maar
moeten daar hard voor knokken’, gaf hij aan. Om de
bondsgroepvergaderingen meer body te geven is bij wijze
van proef gestart met het houden van themabijeenkomsten met de Bondsgroep Dienstverlening. ‘Zo krijg je een
breder draagvlak bij discussies,’gaf Piet Leyten als voorABW Vizier 4 - 2005

beeld aan, daarbij meteen opmerkend dat de themabijeenkomsten een gemeenschappelijke activiteit zijn, beide
bondsgroepen blijven apart bestaan. De tanende belangstelling voor bijeenkomsten was ook de rode draad in het
actieplan van de Bondsgroep Dienstverlening. Dat verklaart meteen de samenwerking met de collega’s van de
Bondsgroep Industrie. ‘Het blijft moeilijk om leden bij
onze activiteiten te betrekken, maar we geven niet
op,’sprak Fred Saaltink hoopvol namens de Bondsgroep
Dienstverlening.
De Bondsgroep SW merkte bij monde van Wim
Theunissen de structuurwijziging bij Licom op en de op
stapel staande landelijke OR-verkiezingen. ‘Ook onze
Bondsgroep probeert nieuwe zieltjes te winnen. Dat proberen we door persoonlijke benadering van collega’s.
Maar helaas heeft dat niet altijd het gewenste succes.’ Hij
noemde als aandachtspunten voor het komende jaar de
toekomst van de gesubsidieerde arbeid, het prepensioen
en de doorstroom van Licom-medewerkers naar reguliere
bedrijven.
De Bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden benoemde Wiel Smeets tot vertolker van het actieplan. Ook dit jaar weer bleek dat deze Bondsgroep met
name oog heeft voor het sociaal pakket en veel tijd en
energie steekt in de bestudering ervan. ‘We maken ons
ernstige zorgen over de werkloosheid in Zuid-Limburg.
Steeds meer (jonge) mensen verliezen hun baan. Als
NedCar de poorten sluit, krijgen we te maken met een
werkloosheidspercentage dat gelijk is aan dat na de sluiting van de mijnen. Binnen onze Bondsgroep is hier heftig
over gediscussieerd. Alsof het om onze eigen werkplek
ging,’ lichtte Wiel Smeets de aard van de gesprekken toe.
Hij en zijn collega-leden maken zich vooral zorgen over de
minder goed opgeleide jongeren en de goed gemotiveerde jongeren uit de nieuwe’’ EU-landen die in Nederland
aan de slag kunnen. Hij stelde het Hoofdbestuur voor bij
de overheid te bevorderen dat de blokkade voor werknemers uit de nieuwe EU-landen wordt verlengd met drie
jaar in verband met de zeer hoge werkloosheid in
Nederland. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de jonge
afgestudeerden zonder baan. Zij zouden extra gestimuleerd moeten worden om stage te gaan lopen bij bedrijven. Zo kunnen ze ervaring
opdoen en ‘proeven’ aan het
hebben van een baan.
Okke Verstrenge toonde waardering voor het denkwerk dat
door de bondsgroep
Gepensioneerden en
Uitkeringsgerechtigden is
besproken en beloofde de
onderwerpen in het
Hoofdbestuur te bespreken.
Nieuwe collega
De vraag van Okke Verstrenge
Jan Haagmans
aan de aanwezigen ‘nemen we
hem op’, werd met luid handgeklap bevestigd. Okke
Verstrenge doelde daarmee op het officieel bekrachtigen
van de benoeming van Jan Haagmans tot opvolger van
Vakbond ABW

bondsbestuurder Annabelle Pereboom. Jan Haagmans is
op 1 januari 2005 in dienst getreden van de Vakbond
ABW.
Het laatste onderwerp van de agenda, voor de themadiscussie, was de aankondiging van het vertrek van bondsvoorzitter Okke Verstrenge. Met gemengde gevoelens gaf
hij uitleg over zijn beslissing om de bond na vijf jaar te
verlaten. ‘Het is
Een impressie van de zaal
vervelend om weg
te gaan, maar het
is een leuk vooruitzicht om aan iets
nieuws te beginnen. Ik wil eigenlijk
niet weg, maar doe
het toch. Als tijdens
je werkzame leven
iets op je weg
komt, moet je dat doen. De koers van ABW ligt vast.’ Aan
de hand van Okke Verstrenge sloeg de bond een nieuwe
weg in. In 2001 werd zustervakbond ABC opgericht,
waardoor 1400 extra leden aan het bestand konden worden toegevoegd. Twee jaar later ontstond de samenwerking met AXA. De individualisering van de samenleving
zet verder door. Werknemers raken minder betrokken bij
sociale bonden. ‘We zullen altijd moeten blijven zoeken
naar wegen om het lidmaatschap van onze bond zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Binnenkort introduceren we
een aanbieding voor de nieuwe ziektekostenverzekering
en gsm-abonnementen,’ noemde hij als voorbeeld.. Een
ander voorbeeld voor vakbonden noemde Okke
Verstrenge het Zweedse model. In Zweden spelen vakbonden een grote rol binnen
Okke Verstrenge
de samenleving. De bonden
bemoeien zich met de ww-uitkeringen en adviseren bij het
aanvaarden van een nieuw
arbeidscontract. Dat zijn maar
enkele voorbeelden van de
functie van de Zweedse bonden. ‘Misschien moeten enkele
ABW’ers een kijkje gaan
nemen in Zweden. Ik zou het
leuk vinden als ik over enkele
jaren hier iets van terug zou
zien in het beleid,’aldus Okke
Verstrenge. In zijn tijd als voorzitter heeft hij gemerkt dat de Vakbond ABW steeds meer
een rol is gaan spelen in vakbondsland. ‘Ze kennen ons.
Zeker buiten Limburg weten ze van ons bestaan. Steeds
weer geeft het een trots gevoel als positief over onze
bond wordt gepraat.’De scheidende voorzitter bedankte
iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. ‘Denk
groot en voel klein. Ik verlaat met veel vertrouwen en trots
de ABW.’
Het tweede deel van de jaarvergadering werd gevuld met
een steeds weer dankbaar onderwerp voor discussie: de
aftrek van de hypotheekrente. De een ziet het als een
voordeel voor de rijken, de ander is blij met het extraatje
waardoor hij in staat is in een mooier huis te wonen. Over
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het H-woord, zoals inleider oud-wethouder van Heerlen,
Peter van Zutphen, de hypotheekaftrek aanduidde, rust
een taboe. ‘Het is een vorm van
woonsubsidie die het wonen in een
eigen huis betaalbaar maakt. In de
huursubsidie wordt al jaren gesneden, maar de hypotheekaftrek blijft
fier overeind.’ De pijn zit voor de
meesten niet in de aftrek van de
rente van ‘gewone ’hypotheken.
Nee, waar velen moeite mee hebben, is dat de fiscus meebetaalt
aan de hypotheken van grote villa’s,
Dhr. van Zutphen
doorgaans bewoond door de rijkeren onder ons. ‘Velen raken meteen in paniek als de poli-

tiek het heeft over het afschaffen van de hypotheekrente.
Toch hebben de politici het niet over het voordeel van de
gewone man. Nee, het gaat echt om de grote jongens,’
aldus Peter van Zuthpen. Zijn partij, de SP, noemt 220.000
euro, ook de grens voor het verkrijgen van de Nationale
Hypotheek Garantie, de limiet voor de hypotheekaftrek.
Uit andere hoeken komen voorstellen om iedereen hetzelfde percentage aan aftrek te geven en het niet afhankelijk te laten zijn van de belastingschijf waarin je zit. Uit de
discussie die volgde op de inleiding van de politicus bleek
dat het inderdaad een onderwerp is waarover heel moeilijk consensus mogelijk is. Maar als grote lijn kan toch
worden opgemerkt dat de aftrek voor de hele rijken door
de meesten toch als bezwaarlijk wordt gezien. ■

OR-VERKIEZINGEN DSM
STEL JE KANDIDAAT EN GA STEMMEN!
Leden,
Binnenkort vinden er bij DSM OR-verkiezingen plaats. Om zoveel mogelijk leden te enthousiasmeren voor deelname
aan deze verkiezingen heeft onze bond deelgenomen aan de OR-kandidatendag georganiseerd door DSM op 6 juli jl.
De bijdrage van de Vakbond ABW was groots. Zo hadden we een aardige stand op een goede plek, die bemand werd
door de vakbondsbestuurders Jan Haagmans en Ellen Keulen en het kaderlid Bert Kieboom. Bondsvoorzitter Okke
Verstrenge was de dagvoorzitter op die dag. De ABW-stand werd druk bezocht en de vakbondsbestuurders beschouwen deze dag als zeer geslaagd.
Met name de ABW-flyer ‘Mag ik je even wat vragen?’ deed het bijzonder
goed. In deze flyer wordt op een simpele manier uitgelegd wat het OR-werk
inhoudt en welke eigenschappen daarvoor nodig zijn.
Bij de komende OR-verkiezingen bij DSM is de doelstelling van de
Vakbond ABW tweeledig:
1. We willen niet alleen met heel veel kandidaten deelnemen aan deze
OR-verkiezingen.
2. Maar we willen ook dat véél ABW-kandidaten gekozen worden in
de OR.
Want met veel kaderleden in de OR kunnen we de belangen van onze
leden bij DSM alleen maar goed, nee beter, behartigen.Daarom doen
we via dit nummer wederom een oproep aan alle ABW-leden om de
stoute schoenen aan te trekken en te kandideren voor de
OR-verkiezingen op 1,2 en 3 november a.s.
Binnenkort ontvangt u of misschien hebt u die reeds
ontvangen, een brief van uw vakbond om te kandideren.
Aarzel niet en geef je op als de kandidaat voor jouw bond die
de belangen bij DSM behartigt.
In het volgende nummer van Vizier, dat omstreeks 23 oktober
verschijnt, wordt een overzicht opgenomen van alle ABWkandidaten die meedoen aan de OR-verkiezingen bij DSM.
Wie weet, misschien staat uw naam ook op deze lijst!,
Vakbond ABW? De vakbond voor iedereen! ■
Vakbond ABW
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JUBILARISHULDIGING
2005
Op 8 juni jl. vond om 19.30 uur in Auberge de Rousch te Heerlen de jubilarishuldiging plaats van de Vakbond ABW.
Dit jaar telde de bond in totaal 89 jubilarissen, waarvan het merendeel met partner of familieleden aanwezig was.
Onder de overige aanwezigen waren naast Okke Verstrenge, Jack Hurxkens van het dagelijks bestuur en enkele hoofdbestuursleden, kaderleden van de bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden, een afvaardiging van het
bondskantoor en Bronneberg advocaten.
Na de ontvangst en het welkomstwoord volgde de huldigingstoespraak van bondsvoorzitter Okke Verstrenge.
Vervolgens riep Hub Wolfs (hoofdbestuurslid en bestuurslid van de bondsgroep Gepens. & Uitkerings.) alle jubilarissen
persoonlijk naar voren, terwijl hij in het kort iets over hen vertelde. Daarna volgde de huldiging met het opspelden van
de zilveren, robijnen en gouden bondsinsignes en het aanreiken van een pen voor de 25-jarige jubilarissen, een wijngeschenkset van RVS voor de 40-jarige jubilarissen en een horloge voor de 50-jarigen. Tevens ontvingen alle partners van
de jubilarissen een mooi boeket.
De momenten tussen de verschillende huldigingen werden opgevuld met muziek van de formatie Apache en het
bekende Limburgse duo Sjwats Wies.
Op deze en de volgende pagina's kunt u via een
foto-reportage een impressie krijgen van deze
feestavond.
1. Ontvangst van de jubilarissen.
2. Overzicht van de feestzaal.
3. Bondsvoorzitter Okke Verstrenge heet de aanwezigen van harte welkom en houdt een
huldigingstoespraak.
4. Hub Wolfs roept alle jubilarissen naar voren.
5. Bondsvoorzitter Okke Verstrenge speldt de
zilveren, robijnen en gouden bondsinsignes op.
6. De partners van de jubilarissen ontvangen een
mooi boeket.
7. De muziekformatie Apache.
8. Het duo Sjwats Wies.
9. Alle jubilarissen.

1

2

3

2
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Werkgroep
jubilarishuldiging 2005

8

De jubilarishuldiging 2005 werd
georganiseerd door de werkgroep jubilarishuldiging.
Deze bestaat uit
Floor van der Heijden
(bestuurslid bondsgroep
Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden)
Nicole Ermers
(secretaresse)
Indra Kandhai
(bondssecretaris)
Okke Verstrenge
(bondsvoorzitter)
Hub Wolfs
(hoofdbestuurslid en bestuurslid
van de bondsgroep
Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden).
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Met de klok mee: 25-, 40- en 50-jarige jubilarissen.

OR-VERKIEZINGEN SABIC
Op 3 juni jl. vonden er OR-verkiezingen plaats bij Sabic. Namens
de Vakbond ABW zijn gekozen de heren Cas Wilbers en Peter
van der Sluijs.

Van harte proficiat
ABW-leden en héél
veel succes toegewenst!
Vakbond ABW

Cas Wilbers
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Peter van der Sluijs

Aanmeldingsformulier

Naam en voorletters: .................................................................................................

(deze strook niet invullen)

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode en plaats: ........................................................................................................

............................................

Telefoon privé: .................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................
Geboortedatum: .......................................

Man / Vrouw*

Sofinummer: .............................................

Ik wens een individueel lidmaatschap.

Werkzaam bij: .............................................................................................................

Ik wens een part-time lidmaatschap.

Bedr. code: .........................

Straat en huisnummer: ...................................................................................................

(20 uur per week of minder)

Postcode en plaats: ........................................................................................................
Ik wens een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen.
Ik wens een exemplaar van de statuten te ontvangen.

Bondsgroep: .......................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................
Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................
Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................
Soort uitkering: ...........................................................................................................

Ik wens een exemplaar van het juridisch reglement te

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

ontvangen

Mijn bank / giro* rekening: .......................................................................................

Bedrag: ...............................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

bet. w.: ................................

Handtekening: .................................................................................................................

Lid v.a.: ...............................

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van de maand
..................................... en verleen tot wederopzegging
machriging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn.
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Colofon
Redaktie

F. Bronneberg
J. Haagmans
A. Keydener
W. Smeets
Hoofdredaktie I. Kandhai
Eindredaktie O. Verstrenge
Vakbond ABW
ISSN 0166-2783

Redaktie-adres
Valkenburgerweg 75
6419 AP Heerlen
Tel.: 045-5719955
Fax: 045-5715360

Email: balie@vakbondabw.nl
Internet: www.vakbondabw.nl

Grafische verzorging
Lay-out en druk Drukkerij Vijgenboom
Foto’s
L. Huppertz

Let op: elke vraag altijd invullen!!!
Deze aanmelding werd opgenomen door:
Naam van de werver: ......................................................................................................

Bondsnr. werver:

Adres en plaats: ..............................................................................................................

............................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Attentie ledenwervers
Het hoofdbestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de ledenwerfpremie voor
ieder geworven lid € 10,00. Daarnaast geldt een extra bonus van € 50,- voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van 10
nieuwe leden.
Let op! In januari 2004 heeft het hoofdbestuur besloten om vanaf 1 januari 2004 de telling van het aantal
geworven leden per ledenwerver door te laten lopen. Dus hebt u in 2004 5 leden geworven, dan gaan die 5
leden mee naar het jaar 2005 etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijlpaal van 10 nieuwe leden kunt
bereiken en dus de extra bonus van € 50,-

Uit onze administratie blijkt dat op 31 juli jl., de datum van het gereed maken van de kopij: Hub Wolfs (met 98
leden) zijn negende mijlpaal reeds bereikt heeft en hard op weg is naar het werven van het 100e lid en dus het behalen van zijn 10e mijlpaal, Francesco Perin (met 24 leden) zijn tweede mijlpaal behaald heeft, Cas Wilbers (met 9
leden) hard op weg is naar zijn eerste mijlpaal, Johan Struver (met 7 leden), Sabine Daleman, Fred Foxen,
H.J.M. Herben-Kreutzer, Bert Kieboom en G.A. Sahupala (met 6 leden), C.H.M. van Mil en Piet Leyten (allen
met 5 leden) H.P.A. Moonen en M.H.A. Ramakers (allen met 4 leden), H.J.M. op den Camp, A.J. Cleiren,
I.Gokhan, M. Hermse-Bergmans, R.A.J. Frijns, G.P.A.H. van den Kerkhof, F.J.S. Koster, H.S. Krahmer,
R.M.P. Krist, J.H. Maessen, J.G. Meulenberg, P.W.H. Meys, F.J.M. Palmen, S.A. Schijns-de Vries, Jan
Senden, H.N.A. Simon en J.F.W.A. Wagner (allen met 3 leden), R.M.E. van Aarle, W.E. Ayal, J.M.A. Bouts,
R.H.M. Byrman, P.L.J. Douven, Raymond Duijkers, P.A.M. Hanssen, Henk Hartkamp, Floor van der
Heijden, G.J.M. Helmer, M.J.C.L. Hendrix, John Henselmans, I.I.M.F. Heuts, L. Husson, H. Janssen, J.A.W.
Janssen, A.G.J. Jongen, A.C.A. Krings-Jungschlager, W.H. Middelhoven, N. Paardekoper, V.D. Pas-Mertens,
J.G. van Putten, A.M.H. Rinkens, Jo Roijen, J.H.H. Sangers, J. Schijns, M.E.A. Schoeters-Schoormans, Peter
van der Sluijs, L.G.E. Smeets, P.C. Smeets, J.A. Verbaten en R. Vranken (allen met 2 leden) ook op weg zijn
naar het behalen van hun eerste mijlpaal in 2005.
Succes iedereen!

Vakbond ABW
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EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN VAKBOND ABW!
Uw voordelen:
• Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket;
• Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden;
• Al mogelijk met 1 verzekering;
• Uw lopende verzekeringen worden automatisch
voor u opgezegd.
Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is?
Vraag een offerte aan via Assurantiën Offermanns via www.offermanns.nl of bel naar: 046 - 442 16 02.

!!! ATTENTIE ABW-LEDEN !!!
Mogen we even uw aandacht? Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de hand
hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a. nodig voor:
- het maken van een afspraak;
- het opsturen van informatie;
- het spreken van een vakbondsbestuurder;
- het behartigen van uw belangen.
Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig telefonisch door (045-5719955) of via balie@vakbondabw.nl

Gefeliciteerd

50-jarige jubilarissen september 2005
C. van Meel
Jan Steenstraat 21
6165 TS GELEEN

GOUDEN BRUILOFT
Op 4 augustus jl. vierden de heer en
mevrouw Regeling uit Bocholtz hun
50-jarige bruiloft.

Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte
proficiat!

25-jarige jubilarissen augustus 2005
D. Hendriks
Hofpoelstraat 20
6442 XD BRUNSSUM
H. Meijs-Wetzeler
Dkn. Deutzlaan 25a
6463 XB KERKRADE
A.N.C. Krichelberg
Hoog Anstel 1 kmr 122
6463 XX KERKRADE
F.J. van den Beld
Kremerslaan 8
6373 CW LANDGRAAF
50-jarige jubilaris augustus 2005
M. Eymael
Hoofdstraat 341
6372 CZ LANDGRAAF
25-jarige jubilaris september 2005
N.H. Weigel
Ursulastraat 158
6462 TX KERKRADE

Op 28 juni 2005 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer J.G.J. Huveneers,
Mariastraat 27, 6191 TE BEEK

E. van Mil-de Bruin
Aristotelesstraat 24 huis 24
6446 BA BRUNSSUM

Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen! Een nog lange en goede toekomst samen wordt jullie toegewenst
door de Vakbond ABW! Proficiat!

Op 25 juni 2005 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
mevrouw H.M. Steijns-Jamin,
Herbenusstraat 126, 6211 RG MAASTRICHT

Overleden
Op 30 mei 2005 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
mevrouw R.J. Withaar-van Steenkiste,
Elbereveldstraat 372,
6466 KK KERKRADE
Op 31 mei 2005 overleed in de
leeftijd van 53 jaar ons bondslid
de heer G. Hellenbrand,
Pr. Irenelaan 3, 6301 VR VALKENBURG
Op 31 mei 2005 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
De heer J. Dingena,
Oude Heilust 4, 6466 ER KERKRADE
Op 10 juni 2005 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer L.J. Smeets,
Brandtstraat 71, 6369 XB SIMPELVELD

Op 8 juli 2005 overleed in de
leeftijd van 36 jaar ons bondslid
de heer E.H.B. Wittenhorst,
Const. Huygenstraat 63, 6445 BC
BRUNSSUM
Op 9 juli 2005 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer J.G.C. Janssen,
Laurierstraat 425, 6413 RK HEERLEN
Op 16 juli 2005 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
mevrouw H. Tummers-Borowski,
St. Pieterstraat 124, 6463 CX KERKRADE
Op 7 augustus overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer J. Cortenraedt,
St. Jozefstraat 13, 6245 LK EIJSDEN
Op 5 augustus 2005 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
mevrouw H.J. Dijkstra,
Limburgiastraat 56, 6415 VV HEERLEN
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Op 24 juni 2005 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer Th.M. Kuiper,
Dkn. Deutzlaan 15b, 6463 XB KERKRADE
Vakbond ABW
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