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Voorzitter Jack Hurxkens en
secretaris/penningmeester
Indra Kandhai sluiten CAO af
bij Payroll bedrijf Please uit
Helmond met algemeen
directeur Edwin Prijden en
juriste Ilse Vermeulen.
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Verzekeringen.... daar zijn wij goed in!
En in samenwerking met ABW biedt Offermans Joosten Groep nu
een aantrekkelijk ABW ledenpakket aan! U bespaart vele euro's en
verdient er zelfs u contributie ABW mee terug... dát weet je zeker!
In het ABW online pakket zitten alle verzekeringen die u nodig heeft,
mét een stevige korting op de premie. Uw huidige inboedel-, schade-, autoof reisverzekering zetten wij om in een overzichtelijk ABW verzekeringenpakket.
Dat kunt u via internet doen, maar wij helpen u graag een handje.
Om u op weg te helpen kunt u een afspraak maken met ons kantoor.
Wij zorgen er dan voor dat uw huidige verzekeringen worden omgezet en
kunnen u laten zien hoeveel u kunt besparen.
Wacht dus niet langer en pak dat voordeel!
Op de site www.vakbondabw.nl kunt u een inlogcode aanvragen.
Wilt u een afspraak maken, bel dan 046-4235353
of mail naar info@offermans-joosten.nl

Rijksweg Noord 100 | 6162 AM Geleen | www.offermans-joosten.nl
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Om te noteren
• Het bondskantoor is gesloten op
vrijdag 2 mei en maandag 5 mei
• De Algemene Vergadering vindt
plaats op maandag 16 juni
• De jubilarishuldiging vindt plaats op
woensdag 25 juni a.s.
• Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier
verschijnt omstreeks 23 juni a.s.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
25 mei a.s.
• Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Beste leden,
Als ik deze column schrijf is het 1 april en realiseer ik me dat de lente
reeds zijn entree heeft gedaan. Al had ik met Pasen even het gevoel dat het
weer winter was. Hopelijk is de omslag in dit grillige weer niet de voorbode
van de onvoorspelbare ontwikkelingen die ons land te wachten staat. Al
doe je dat bijna geloven, want er waait een gure wind boven Nederland. Zo
kenmerkte de afgelopen maand zich als een maand van vele stakingen en
acties. De eerste en de langste vonden plaats in de Kleinmetaal, kort daarna
volgden de politie, de leraren in het voortgezet onderwijs en de werknemers
van de TNT-postkantoren. Of er meerdere acties volgen, is geheel afhankelijk
van het verloop van de vele CAO-onderhandelingen die momenteel
plaatsvinden. Iedereen klaagt over de alsmaar stijgende prijzen voor
levensmiddelen en energie en mijns inziens is het meer dan redelijk dat bij de
CAO-onderhandelingen die plaatsvinden hiermee rekening wordt gehouden.
Ook werden we opgeschrikt door nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau
(CPB), nl. dat het onvermijdelijk is dat de Nederlandse economie later dit jaar
een klap zal krijgen als gevolg van de kredietcrisis en de ernstige problemen
op de ﬁnanciële markten. Deskundigen voorspellen zelfs dat in Nederland
volgend jaar de economische groei snel zal teruglopen en de inﬂatie snel zal
oplopen. In het voorjaarsoverleg in de tweede helft van april 2008 zullen
minister Donner en sociale partners met name de mogelijke gevolgen van
recente economische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt bespreken in het
licht van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde economie.
Ik wil niet alleen somber nieuws met u delen, maar ook goed nieuws, zoals
de belastingservice van de Vakbond ABW. Na geconfronteerd te zijn met de
zoveelste blunder van de belastingdienst hebben we met een groep van 6
vrijwilligers en 3 bestuurders de aangiftes van meer dan 1000 leden ingevuld.
Dank vanuit deze plek aan de vrijwilligers Ans Kolenburg, Jo van Varik, Wiel
Wittenbernds (hoofdbestuurder), Werner Gerards, Irma Heida en Wim Capel
en de bestuurders Roger van den Broek en Indra Kandhai. Samen hebben we
deze klus geklaard.
Dit is alweer de 2e full colour editie van Vizier en u kunt nog steeds uw
reactie/opmerkingen aan ons kenbaar maken via balie@vakbondabw.nl
Ook heet ik onze nieuwe collega Will Kapell welkom binnen onze organisatie.
Op 1 april jl. is hij in dienst getreden bij onze organisatie en hij zal de functie
bekleden van vakbondsbestuurder juridische ledenservice/bedrijvenwerk.
Op volle kracht gaan we met ons team aan de slag om jullie belangen te
behartigen.
Verder attendeer ik jullie ook op de komende Algemene Vergadering die
plaatsvindt op 16 juni a.s. Ik had als jullie voorzitter zo graag gezien dat meer
leden kwamen naar deze vergadering die een keer per jaar plaatsvindt.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vakbond
en in deze vergadering wordt beleid afgetikt en worden zeer
belangrijke besluiten genomen.
Wil je er naar toe komen, weet dat de afvaardiging van
deze vergadering geschiedt via de ledenvergadering
van de bondsgroepen waaronder u valt (zie ook
verder in deze Vizier).
Jack Hurxkens,
voorzitter

3

Op bezoek bij...
Beste leden,
Op 14 januari jl. ben ik in dienst getreden bij de Vakbond
ABW en vanaf nu zal ik samen met de overige vakbondsbestuurders jullie informeren over de ontwikkelingen en
ervaringen bij diverse bedrijven in Limburg.

DocMorris
De CAO-onderhandelingen zijn gaande. Wij hopen dat er einde
april een principeakkoord is.
The Phone House
Inmiddels is er een principeakkoord bereikt en de Vakbond
ABW zal dit aan de leden voorleggen.

De afgelopen periode zijn de volgende bedrijven bezocht:
Abalco
Bij dit bedrijf is onlangs de CAO afgesloten met een looptijd
van 2 jaar: van 1 oktober 2007 t/m 30 september 2009.
In december 2007 wordt aan de werknemers bij Abalco Service
BV een éénmalige betaling van 2,7% over het jaarsalaris van
2007 gedaan.De maandsalarissen worden per 1 januari 2008
verhoogd met 3.7%. In november/december 2008 zal er tussen
de Vakbond ABW en Abalco Service BV overleg plaats vinden
over de salarisaanpassing in 2009.
Colortrend
De CAO-onderhandelingen hebben inmiddels plaatsgevonden
en er is een nieuwe CAO per 01-01-2008 afgesloten. De loonsverhoging bedraagt per 01-01-08 3 %. Daarnaast is er nog een
resultaatafhankelijke bonus ingevoerd en is meer duidelijkheid
gegeven over het ﬂex systeem in- en uitroosteren.
Dalli Dicom
Er is een bijeenkomst geweest over het feit dat in de huidige
CAO niet duidelijk de afspraken zijn neergelegd zoals overeengekomen m.b.t. de ADV-dagen. Wij gaan hierover met de directie in conclaaf. In april starten de CAO-onderhandelingen.
Vixia
Periodiek vindt er overleg plaats met de directie van Vixia. In
dit overleg wordt de stand van zaken besproken onder meer
met betrekking tot het Sociaal Plan. Ook hebben er twee ledenvergaderingen plaatsgevonden waarin de leden/werknemers
vragen konden stellen en hun problemen konden voorleggen.
Deze zijn vervolgens bij de directie neergelegd.
Maecon
De CAO-onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Er is inmiddels een onderhandelingsresultaat bereikt, maar dit moet
nog worden voorgelegd aan de leden.
Licom
Bij Licom heeft op 7 april jl. een bijeenkomst plaatsgevonden
inzake de loonlijn voor het CAO-Personeel Licom, zijnde nietSW’ers. De huidige CAO is niet marktconform. Licom wil geen
aanpassingen doen, daarom zullen wij een ledenraadpleging
laten plaatsvinden.
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DSM
Bij DSM is het CEOD tweemaal vervallen. Bepaalde zaken zijn
daardoor niet besproken kunnen worden.
Voorts zijn er oriënterende besprekingen gaande met betrekking tot de nieuwe CAO 2008 en besprekingen om met ingang
van het CAO jaar 2009 de huidige 8 CAO’s DSM te vervangen
door één CAO.
SABIC
In mei a.s. gaan de CAO-onderhandelingen van start.
RPC
Bij dit bedrijf zijn op 9 april jl. de CAO-onderhandelingen gestart. Samen met het ABW-kaderlid Paul Meys worden de onderhandelingen gevoerd.
Roger van den Broek

Oproep

Algemene
vergadering en
ledenvergaderingen
Bondsgroepen
Op maandag 16 juni a.s. vindt de Algemene Vergadering plaats in Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 17 te Heerlen.
De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
17.30 u.
Gezamenlijk eten
18.30 u.
Statutair deel Algemene Vergadering
19.30-19.45 u. Pauze
19.45 u.
Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
20.30 u.
Einde Algemene Vergadering
20.30 –22.00 u. Napraten met een hapje en drankje

Oproep

Deelname
HB-verkiezingen
In de Algemene Vergadering op maandag 16 juni a.s. vinden er weer HB-verkiezingen plaats. Om de twee jaar staan
deze op de agenda van de Algemene Vergadering (AV).
Het hoofdbestuur (HB) van de vakbond bestaat, naast de drie
dagelijkse bestuurders, verder uit acht leden, waarvan vier HBzetels vanuit de Bondsgroepen en vier algemene HB-zetels vanuit
de Algemene Vergadering. Met uitzondering van de leden van het
dagelijks bestuur, worden de overige leden van het hoofdbestuur
gekozen tijdens de Algemene Vergadering voor de duur van vier
jaar. De zittingsperiode loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer men gekozen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering vier jaar later.
Met uitzondering van de leden van het dagelijks bestuur, treden
vier leden van het HB volgens het rooster van aftreden om de
twee jaar af; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet
rechtsreeks deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar
gebeurt dit via de afvaardiging. De afvaardiging van deze
vergadering geschiedt via de ledenvergadering van de bondsgroepen waaronder u valt.
In deze ledenvergadering wordt de kandidaatstelling van de
afgevaardigden conform artikel 5.5.1. van de Statuten van
de Vakbond ABW vastgesteld.
Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor deze
Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals te doen.

De schriftelijke verkiezingen van de leden van het hoofdbestuur
tijdens de Algemene Vergadering geschiedt als volgt:
Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de bondsgroepen, gebeurt
de verkiezing door de afgevaardigden van de betreﬀende bondsgroep en het HB-lid namens die bondsgroep.
Voor wat betreft de algemene HB-zetels gebeurt de verkiezing
door alle afgevaardigden en alle leden van het hoofdbestuur.

In het onderstaande schema treft u aan wanneer de ledenvergaderingen van de bondsgroepen plaatsvinden. Alle vergaderingen vinden plaats op het bondskantoor in Heerlen. Adres:
Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen.

Rooster van aftreden 2008

Ledenvergadering
Bondsgroep
Dienstverlening &
Industrie
Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden
Sociale Werkvoorziening/
BLG Licom

Datum

Tijdstip

Locatie

Di 10-06

19.00 u. Bondskantoor

Wo 11-06 10.00 u. Bondskantoor
Wo 04-06 13.00 u. Bondskantoor

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, e-mail ika@vakbondabw.nl of
tel.: 045-5719955.
Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u aﬂeiden wie er
in 2008 aftredend en in principe herkiesbaar zijn.

Bondsgroep Industrie
Vacature (te kiezen in de AV 2008)
Bondsgroep Dienstverlening
Klaas van der Sleen (aftredend/herkiesbaar AV 2008)
Twee Algemene HB-zetels
Jos Rook (tussentijdse zetel/aftredend/herkiesbaar AV 2008).
Cas Wilbers (aftredend/herkiesbaar AV 2008)
De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. De voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar geschikte kandidaten en
doet daarom een oproep aan kaderleden maar ook aan andere
leden die interesse hebben, om zich te melden bij secretaris/penningmeester Indra Kandhai, en wel vóór 1 mei a.s. Een volledig
uitgewerkte proﬁelschets van een HB’er is op verzoek eveneens
verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde interesse zal er een
gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen om uw verdere kandidatuur verder te begeleiden. Mocht u
geïnteresseerd zijn, aarzel niet en neem contact met de secretaris/penningmeester, tel. 045-571 99 55 of ika@vakbondabw.nl
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Vraag het aan

Jack
Ik ben in verwachting en wil graag meer weten over mijn
rechten m.b.t. zwangerschaps- en bevallingsverlof. De eerste vraag die direct bij
me opkomt is bijvoorbeeld hoe lang duren
zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?
U heeft recht op minstens zestien weken
zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.
Hoe lang de verlofperiode feitelijk duurt,
is afhankelijk van de datum waarop uw
baby daadwerkelijk wordt geboren. De
datum waarop het zwangerschapsverlof
ingaat, is afhankelijk van de datum waarop u denkt te bevallen. U kunt vanaf zes
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. Maar u moet in
ieder geval vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen.
En wat is mijn recht m.b.t. bevallingsverlof?
U heeft na de bevalling altijd recht op
minstens tien weken bevallingsverlof.
Ook al wordt uw baby later geboren dan
verwacht.
En als mijn baby te vroeg wordt geboren,
wat dan?
Stel dat u zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt bent met
werken en uw baby wordt een week te
vroeg geboren, dan heeft u vijf weken
zwangerschapsverlof en elf weken bevallingsverlof. In totaal heeft u dus zestien
weken verlof.
En hoe zit het als mijn baby te laat wordt
geboren?
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In de rubriek ‘Vraag het
aan Jack’ bespreekt voorzitter Jack een vraag van
de leden die hij tijdens zijn
spreekuur tegenkomt.

Bij de beantwoording van een vorige
vraag merkte ik reeds op dat ook al wordt
uw baby later geboren dan verwacht, de
minimale duur van het bevallingsverlof
10 weken is. Ik zal proberen om het met
een voorbeeld uit te leggen. Stel dat u
zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt bent met werken en
uw baby is twee weken na deze datum
geboren, dan heeft u dan recht op acht
weken verlof voor de bevalling en tien
weken erna. In totaal heeft u dus achttien weken verlof. Dus als de baby later
wordt geboren hebt u voordeel m.b.t. het
zwangerschapsverlof.
Maar als ik nu vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt ben met
weken en mijn baby wordt twee weken na
deze datum geboren, wat geldt dan?
U heeft dan recht op zes weken verlof
voor uw bevalling en eveneens twaalf
weken erna. In totaal heeft u achttien
weken verlof en ook in dit geval geldt
weer een voordeel en dan m.b.t. het bevallingsverlof, nl. 2 weken langer bevallingsverlof.
En stel dat ik in verwachting ben van een
tweeling, kom ik dan in aanmerking voor
langer zwangerschaps- en bevallingeverlof?
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof
verlof geldt niet per kind. Ook voor meerlingen is het recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof minstens zestien
weken.
Graag attendeer ik u en vele aanstaande
ouders op een rekentool op de website

van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Hiermee kunt u makkelijk berekenen hoeveel verlof u kunt
opnemen. Komt u er niet uit, dan kunt u
altijd terecht bij uw vakbond.
In de volgende editie van Vizier bespreek
ik de volgende vraag:
Hoe weet ik of ik het juiste loon ontvang?
Voorzitter Jack Hurxkens
Heeft u ook een vraag aan Jack, mail
die naar balie@vakbondabw.nl

Even voorstellen...
Peter van den Bergh
Peter van den Bergh van Mullebergh
accountancy & advies over de samenwerking:
‘Vakbond ABW: opbouwend en positief’
Het positief opbouwende karakter is
wat Peter van den Bergh, directeur van
Mullebergh accountancy & advies boeit
in zijn relatie met de Vakbond ABW. ‘De
bond maakt zich sterk voor de individuele werknemers en dat is heel belangrijk.’
Als registeraccountant zorgt hij er ieder
jaar weer voor dat de jaarrekening van
de Vakbond ABW klopt. Daarnaast is
zijn kantoor betrokken bij de ABW-kaderscholing. Ook wordt de opfriscursus
voor de belastingadviseurs van de ABW
door Mullebergh accountancy & advies
verzorgd. Dit gebeurt door de heer Arno
Ruijten, medewerker van Mullebergh
accountancy & advies en docent bij de
opleiding ﬁscale economie op de Fontys
Hogeschool te Eindhoven.
Het contact tussen het accountantsbureau en de Vakbond ABW dateert al van
enkele jaren geleden. Okke Verstrenge,
toen nog geen voorzitter van de ABW,
leerde Peter van den Bergh kennen bij
de uitvoering van een veiligheidsproject van de LOZO op het industrieterrein Holtum-Noord in Born. ‘Zo is onze
relatie ontstaan. Later werd Okke Verstrenge voorzitter van de vakbond en
toen zijn wij benaderd om de ﬁnanciële
rapportage te doen. Dat was het begin
van een samenwerking die al geruime
tijd duurt,’ vertelt Peter van den Bergh.
Voor hem was de samenwerking met een
vakbond helemaal nieuw. ’Natuurlijk
ken je vakbonden, maar de rol die ABW
speelt is heel speciaal. Ze zijn sterk individueel gericht. Bovendien biedt de bond
een interessant pakket aan secundaire
voorwaarden, zoals de rechtsbijstand.

Maar het is vooral de manier waarop
ze dat doen. Het is een moeilijke tijd
om jonge mensen enthousiast te maken voor het vakbondslidmaatschap.
En toch moet je de zaakjes, zeker
ﬁnancieel, in orde hebben. Wij helpen
daar graag bij.’
Mullebergh accountancy & advies beperkt zich niet tot de cijfertjes alleen.
Zoals het woord advies in de naam al
aangeeft, je kunt voor meer bij hen terecht. ‘We begeleiden ook ondernemers,
bijvoorbeeld bij de verkoop of overdracht
van hun bedrijf. Of bepalen de waarde
van een bedrijf bij verkoop. Ook starters
begeleiden we graag. Dat doen we naast
algemene zaken zoals ﬁnancieel advies,
salarisadministratie, jaarstukken maken,
belastingaangifte en jaarrekeningen. ’Af
en toe wordt ook iets heel anders ter hand
genomen. Zo komt het ook voor dat een
ondernemingsraad (OR) advies inwint
over bepaalde zaken die op dat moment
in een bedrijf spelen. Bijvoorbeeld een
fusie. ‘We helpen dan bij het maken van
de reactie op het fusievoorstel en het interpreteren van de ﬁnanciële gegevens.
We bekijken of de nood tot fusie echt zo
hoog is en denken mee over de structuur
van de arbeidsvoorwaarden. Dat is een
heel ander onderdeel van ons werk. Je
zit dan als het ware aan de andere kant
van de tafel. Veel meer aan de zijde van
de werknemer. Het is een heel interessant deel van onze taak. Zeker als je zelf
ook werkgever bent,’ vertelt Peter van
den Bergh. Ook hij heeft ervaren hoe belangrijk het is dat de basisvoorwaarden
voor medewerkers goed zijn. ‘Toen we
fuseerden met het accountantskantoor

Segers in Gronsveld was het zaak om de
arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers te harmoniseren. Er was in Gronsveld een cao, maar die was al vele jaren
niet herzien. Mede met behulp van onze
SRA-vereniging hebben we een harmonieus pakket aan voorwaarden kunnen
samenstellen. Dat is leuk en dankbaar
om te doen.’
Hij is zeer te spreken over de goed opgeleide bestuurders en het professionele
advocatenkantoor van Bronneberg Advocaten. ‘Het is een goede zaak dat de
Vakbond ABW juist de positieve kant van
ontwikkelingen benadrukt en niet meteen negatief roept, zoals enkele collegabonden dat vaak doen. Met structureel
denkwerk en het opbouwend karakter
kom je veel verder.‘
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ABW on-line-ledenpakket
per 1 januari 2008
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WILL KAPELL TREEDT
PER 1 APRIL 2008
IN DIENST BIJ
DE VAKBOND ABW
Op 1 april jl. is de heer Will Kapell
in dienst getreden bij de Vakbond
ABW in de functie van vakbondsbestuurder juridische ledenservice/
bedrijvenwerk.

Op 1 januari jl. heeft de Vakbond ABW in samenwerking met
Oﬀermans Joosten Groep in Geleen een uniek ABW-on-lineLedenpakket geïntroduceerd.

Will Kapell heeft een lange carrière binnen diverse functies
op HRM-gebied achter de rug. Nu heeft hij gekozen voor de
andere kant van de tafel.

Met dit pakket:
- Kun je makkelijk en voordelig online via je vakbond zelf al
je verzekeringen afsluiten;
- Krijg je een stevige korting op de premie;
- Krijg je een snelle en goede afhandeling van eventuele
schade;
- Betaal je nooit te veel premie.

Will Kapell zal de vacature bekleden die is vrijgekomen door
het vertrek van Ellen Keulen.

Kortom er zijn genoeg redenen om te kiezen voor het voordelige ABW-ledenpakket.
Ook zijn we natuurlijk heel erg benieuwd wat onze leden vinden van dit ABW-on-line-ledenpakket.
Graag willen we weten:
- Of je reeds onze website www.vakbondabw.nl hebt bezocht
en gekeken hebt naar de diverse producten van het ABWon-line-ledenpakket;
- Of je een vrijblijvende premieberekening hebt uitgevoerd
voor het door jou gewenste product.
- Of je makkelijk de benodigde informatie kon vinden;
- Of je bepaalde informatie mist.
Je bevindingen kun je mailen naar Indra Kandhai (secretaris/
penningmeester), ika@vakbondabw.nl
Bellen mag ook en wel naar 045-571 99 55.
Wil je persoonlijk advies over de producten van het ABW-online-ledenpakket of wil je een oﬀerte aanvragen, dan kun je bellen met Oﬀermans Joosten Groep, tel. 046-423 53 53.
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UITSLAG OR-VERKIEZINGEN
PROFCORE
Cor Vincent, Paul de Wit en Erik Plieger
(zie foto’s van boven naar beneden)
maken deel uit van de nieuwe OR van
Profcore.
Op 8 april jl. zouden er ORverkiezingen plaatsvinden bij Profcore,
maar daar er minder kandidaten waren
dan beschikbare zetels, hoefden er geen
verkiezingen plaats te vinden en nemen
alle personen zitting in de OR.
Dit betekent dat alle 3 ABW-kandidaten
zitting hebben in de nieuwe OR van
Profcore. Van harte proﬁciat Cor, Paul
en Erik!
We wensen jullie heel veel succes met
jullie werk in de OR en we zijn er van
overtuigd dat jullie zullen zorgen
voor ‘Aandacht, Betrouwbaarheid
en het Wij-gevoel’ bij Profcore.

Bezuinigingen
voor de ouderen

Hoofdbestuurslid
Marie-Claire Nieskens
in gesprek met
Sonja Smeets-Lemmens, casemanager Ouderenzorg.
Graag wil ik in dit artikel aandacht besteden aan de
praktische elementen waar vooral de ouderen mee te
maken krijgen. Om dit artikel geheel naar de praktijk
te schrijven heb ik mevrouw Sonja Smeets-Lemmens geraadpleegd die een Ouderenadviesbureau heeft en optreedt als casemanager ouderenzorg.
Kwetsbare groep
De kranten staan er vol van en in het bijzonder de Limburgse
kranten. De senioren zijn een kwetsbare groep en als de bezuinigingen doorgaan zal dit probleem steeds erger worden.
Limburg vergrijst en ontvolkt. Het Maastrichtse onderzoeksinstituut Etil heeft deze ontwikkeling tot het jaar 2030 voor
elke Limburgse gemeente in kaart gebracht.
De zorgvraag zal de komende 25 jaar verhoudingsgewijs het
hardst groeien, in veel gemeenten tot boven 40 %. Ook is uit
een ander onderzoek gebleken, nl. die van de provincie Limburg, dat de zorgvraag in de provincie bij lange na niet door de
eigen beroepsbevolking kan worden opgevangen. Er is behoefte
aan ca. 10.000 zorgwerknemers van buiten de provincie.
Momenteel heb je eigenlijk 2 soorten ouderen:
1. De ”rijke” ouderen
Deze hebben meestal een koophuis (gehad) en kunnen het zich
veroorloven voorzieningen te treﬀen om hun dagelijkse leven
zo makkelijk mogelijk te maken.
2. Ouderen die ﬁnancieel niet veel te besteden hebben.
Dit is vaak de doelgroep die het meest door de bezuinigingen
wordt getroﬀen. Deze groep leeft vooral van de kwijtscheldingen van gemeentebelastingen en subsidies die her en der
te krijgen zijn, maar ook dan is het vaak nog moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Dit is ook de groep die dus het
meest te lijden heeft onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De Regering zegt dat het er alleen beter op wordt, maar dit
blijkt in de praktijk niet zo herkenbaar. Zo ligt sinds januari
2007 bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp bij de gemeente en
die bepaalt wie huishoudelijk hulp krijgt. Het is niet onwaarschijnlijk dat het “potje” einde 2007 eens op zou kunnen zijn.
Daarbij komt ook nog dat we dan afgaan op de willekeur van
een gemeenteambtenaar en niet een op een onafhankelijke
commissie.
Wat gaan zij dadelijk nog bepalen? Als ik een goed contact heb
met de gemeente, word ik wellicht beter geholpen.
De mensen hebben bovendien vorig jaar een keuze moeten maken of ze kiezen voor huishoudelijke hulp in natura of via een

Persoonsgebonden budget (PGB; dit is een hoeveelheid geld
waarmee ze zelf zorg kunnen inkopen). Als ze voor een PGB
hebben gekozen, dan konden ze vaak hun vertrouwde hulp
houden. Maar hebben ze een lager bedrag te besteden dan de
zorg in natura, moeten ze bijbetalen.
De gemeentes hebben bepaalde zorgverleners de aanbesteding
gegund. Deze kunnen dus de zorg goedkoper geven omdat
ze een marktmonopolie vertegenwoordigen. Dus kunnen de
kleinere zorgaanbieders niet mee concurreren en zijn die niet
alleen duurder, maar kunnen ook het afgesproken tarief niet
waarborgen. Zo krijgen dus de mensen het geld wat iemand
met zorg in natura dus ook zou krijgen, maar kunnen daar
bij de zorgaanbieder (die ze al hadden en vertrouwd was) niet
evenveel zorg krijgen. Ze krijgen dus minder poetshulp én ze
moeten bijbetalen.
Weg naar gemeentes: onpersoonlijk/bureaucratisch
Het tweede probleem is dat de ouderen vaak niet naar de gemeentes durven of willen. Ze zijn minder mobiel en associëren
de gemeente vaak met het aanvragen van bijstand.
Een ander probleem is dat de ouderen vaak niet meer weten
waar ze moeten zijn voor hulp en naar welk nummer ze moeten bellen. Er zijn zoveel instanties op de markt dat ze door de
bomen het bos niet meer zien.
Ouderen vinden het ﬁjn om met hun problematiek bij een persoon of instantie terecht te kunnen en dat ze één aanspreekpunt hebben waar ze met al hun vragen terecht kunnen en
steeds door één persoon bijgestaan worden als er een knelpunt
is. Kortom, ze prefereren korte lijnen, één vertrouwd gezicht
en dus één naam.
Ook de niet traditionele hulp zal dan aan de orde komen, dus
extra zorg en ﬂexibiliteit in hulp naar ouderen en de minder
bedeelden zou heel ﬁjn zijn.
Problemen
Een aantal problemen waar ouderen tegenaan lopen zijn o.a:
- Kosten van zorginstellingen.
Hoewel die berekend worden naar het gezamenlijke inkomen,
zijn die toch een ﬂinke aanslag op hun budget. Als een van de
twee ouderen naar een zorginstelling moet, kunnen de kosten
oplopen tot € 700,- per maand.
- Slechte voorlichting over hoe de € 150,00 eigen risico wordt berekend.
- Het omzetten naar een andere verzekering.
Dit is moeilijk i.v.m. met de gevraagde gezondheidsverklaringen en het invullen hiervan, want op grond hiervan kan een
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afwijzing ontstaan.
- Lange wachttijden voor opname in bejaardentehuizen.
- Te weinig aangepaste woningen voor de ouderen.
- Indien ouderen bij kinderen gaan inwonen, worden kinderen hiervoor aangeslagen door de ﬁscus.
Ouderen vinden dat hiervoor en belastingkorting moet komen daar deze groep kinderen er
zorg voor dragen dat de Nederlandse maatschappij ontlast wordt van zorg, dit is een bijdrage aan bezuinigingsmaatregelingen.
- Eigen risico bijdrage.
Ouderen hebben momenteel grote zorgen over
de ziektekosten verzekeringen betreﬀende de
eigen risico bijdrage.
Er zijn zoveel regels en nieuwe wetten dat
deze doelgroep zich verlaten en genomen
voelt. De nieuwe tendens die je ziet ontstaan
is dat er steeds meer professionele hulp aan
te pas moet komen om de problemen en spinnenwebben in de regels en wetgevingen op te
lossen. Vandaar dat het fenomeen “Ouderenadviesbureaus” steeds meer ontstaat, iets dat
logisch is i.v.m. de snelheid waarmee ons kabinet te wetten en regels steeds veranderen.
Dit zou echt niet nodig moeten zijn en dit wijst
er alleen maar op dat het met al die wetten en
regelgevingen niet goed gesteld is.
Zoals mevrouw Sonja Smeets-Lemmens zegt,
het is jammer, maar waar!’
Jullie vakbond heeft de afgelopen periode
richting pers én politiek fel gereageerd op
het huidige politieke beleid en niet te vergeten de grote chaos bij de belastingdienst.
We wilden onze lezers een tweetal persberichten niet onthouden en deze worden
hiernaast opgenomen. Het persbericht
over de ﬁscale en sociale maatregelen van
het huidige kabinet is samengesteld door
de heren Wiel Wittenbernds & Wiel Smeets
van de bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden. Het bericht over de
belastingdienst is afkomstig van het dagelijks bestuur.

Persbericht

Belastingdienst slachtoﬀer
van eigen arrogantie
Heerlen, 28 februari 2008
De pers staat vol van de GROTE CHAOS die er wederom heerst bij de Belastingdienst. Het ene euvel na het andere volgt en wat nog veel erger is,
niemand weet wat de Nederlandse belastingplichtige nog allemaal in de toekomst te wachten staat.
Het wrange van alles is ook dat als de belastingplichtige een fout maakt, of te
laat zijn of haar aangifte in levert, dit direct beboet wordt. Maar omgekeerd,
helaas niet. De belastingdienst gaat STEEDS vrij uit.
Een zogenaamd douceurtje nu is dat als door de ontstane problemen de aangifte te laat - dus na 1 april a.s. - bij de belastingdienst komt, de belastingplichtige ZEKER VÓÓR 1 JULI a.s. van de belastingdienst verneemt. Wat we
van de belastingdienst dan vernemen, is onduidelijk. Waarschijnlijk ontvangen we dan weer een “mooie excuusbrief”.
De Vakbond ABW die voor circa 1000 leden de aangiftes invult, constateerde
medio januari al samen met haar computerconsultants een fout dan wel een
vreemde constructie bij het downloaden van het aangifteprogramma.
De Vakbond ABW wilde deze fout/vreemde constructie tijdig onder de aandacht van de belastingdienst brengen.
Na een marathonloop via vele loketten werd steeds en volhardend geantwoord ‘het probleem van het aangifteprogramma ligt aan uw eigen netwerk,
want er mankeert niets aan het aangifteprogramma van de belastingdienst’.
De door de Vakbond ABW ingeschakelde externe en zeer deskundige computerconsultants waren samen met de Vakbond ABW verbaasd en verbolgen
dat het niet mogelijk was om iemand van de verantwoordelijke automatiseringsdeskundige bij de Belastingdienst te kunnen spreken. Steeds weer stuitten we op de belastingtelefoon. Meer hoeven we niet te zeggen. De rest is
bekend.
Een paar weken geleden was het al niet mogelijk om het aangifteprogramma
via Windows XP en overige besturingsprogramma’s te versturen vanwege wederom problemen bij de belastingdienst en gisteren volgde de KLAPPER.
De Vakbond ABW vindt dat indien de belastingdienst serieus geluisterd had
naar haar probleem, er wellicht in een veel eerder stadium voorkomen had
kunnen worden wat nu bijna 1 miljoen belastingplichtigen is overkomen.
De Vakbond ABW kan niet anders constateren dat de belastingdienst geraakt
wordt door haar eigen arrogantie en niet te vergeten haar zeer bureaucratische manier van werken.
Laten we hopen dat het blijft bij dit laatste euvel, want de belastingplichtige
verdient dit zeker niet. Maar echt geloven doen we daar niet in.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Persbericht

Vakbond
Vakbond ABW
ABW laakt
laakt diverse
diverse ﬁscale
ﬁscale en
en sociale
sociale
maatregelen
maatregelen van
van het
het huidige
huidige kabinet
kabinet
Het coalitieakkoord van het huidige kabinet bestaat
volgens ons uit een aantal maatregelen om mensen met
relatief lagere inkomens nog eens extra in de beurs te
pakken. Wat is er aan de hand?
In eerste instantie gaat er niemand op vooruit in het jaar 2008
zoals vermeld door de Minister President, maar daarna komt
het zoet althans volgens de coalitie. Op het eerste gezicht zou
je zeggen dat met de wijziging van het belastingstelsel de laagste inkomens er in de toekomst in verhouding het meest op
vooruit gaan, daar in de eerste belastingschijf het percentage
wordt verlaagd, maar niets is minder waar!
Het ligt in de bedoeling om op de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ ) 600 miljoen te gaan bezuinigen. Met alle
mooie verhalen eromheen betekent dit eenvoudig een ordinaire bezuiniging en met name de lagere inkomens worden hier de
dupe van omdat ze nu eenmaal onvoldoende geld hebben om
eigen zorg in te kopen. Hoezo activering van tweedeling in de
maatschappij?
Dan de afschaﬃng van de zogenaamde aanrechtsubsidie ofwel
de algemene heﬃngskorting, een korting die is ontstaan door
de verzelfstandiging van de vrouw (voorheen waren dit de tariefgroepen 2 en 3 voor de belastingen.)
In dit land zijn we voorstanders van een vrije woordkeuze,
maar de naam aanrechtsubsidie is in onze ogen een totaal verkeerde benaming want het gaat hier om vrouwen die in goed
overleg gekozen hebben om hun eigen kinderen op te voeden
en het huishouden te verzorgen en daar is ons inziens niets mis
mee. Je zou kunnen spreken van een opvoedsubsidie. Mensen met een goede opleiding krijgen meestal een goede baan
en een goed salaris. Daar is ook niets mis mee en het kan een
goede keuze zijn. Echter er zijn ook minderbedeelden in onze
maatschappij die niet over deze vaardigheden beschikken. Ons
voorstel is om deze algemene heﬃngskorting niet af te schaffen, daar het weer een ordinaire bezuiniging is meestal ten
koste van de laagst betaalden.
Om de bezuinigingen nog een extra accent te geven gaat de
overheid nu ook nog de ‘aftrek buitengewone lasten’ in het belastingstelsel afschaﬀen. En met name bij deze aftrekpost hadden de lagere inkomens nog de mogelijkheid om ﬁnancieel nog
wat op peil te blijven.

technische redenen niet.
Maar in het jaar 2009 is het deﬁnitief afgelopen met deze aftrek buitengewone lasten. Hiervoor in de plaats komt een zogenaamde regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, een
regeling die wordt ondergebracht in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en wordt dus de uitvoering neergelegd
bij de diverse gemeenten in het land. Het is afwachten waartoe
dat leidt. Veel vertrouwen hebben we hier niet in gezien de resultaten uit het verleden.
De inwerkingtreding van elke nieuwe wet wordt in de Staatscourant geplaatst en de regering is er van af. Dus weer gewoon
een ordinaire bezuiniging!
Maar waar praten we eigenlijk over?
Van alle ouderen maakt 60% gebruik van de huidige regeling
aftrekpost buitengewone lasten, dit zijn veelal mensen met een
relatief laag inkomen en dan een grote groep mensen met een
WAO- of andere sociale uitkering.
Het gaat hier voor het jaar 2007 over een geraamd bedrag van
2 miljard euro. Natuurlijk is dit veel geld, maar als we ons realiseren dat er circa 11 tot 12 miljard euro gecompenseerd wordt
aan de aftrek van de hypotheekrente, iets waar veel mensen
met een relatief hoog inkomen aan meedoen, dan kunnen we
dit toch niet rechtvaardig en sociaal noemen.
Wij zijn niet van plan om de hypotheekrenteaftrek ongedaan
te maken, maar de verhoudingen zijn totaal zoek. Want om de
mensen met de lage inkomens die nu weer gekort worden, te
laten meebetalen aan de aﬂossing van de villa’s voor de rijken,
lijkt ons in ieder geval niet geschikt.
Er zijn zeker nog een aantal andere negatieve maatregelen te
noemen, maar wij hebben hier de maatregelen willen benoemen die zoals de Minister President het noemt, er het meeste
inhakken.
Natuurlijk is de Vakbond ABW niet blind voor het betaalbaar
houden van ons zeker niet slechte stelsel, maar als er dan bezuinigd dient te worden doe het dan niet met mooie woorden
maar met daden die recht doen aan de gedachte ‘laat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen’.
Wiel Wittenbernds,
voorzitter van de bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden van de Vakbond ABW

Het liefste had het kabinet dit al voor het belastingjaar 2008
in z’n totaliteit willen invoeren, maar dit lukte om invoerings11

Ingezonden

1e Nederlandse Mijnwerkersdag
Jubilerend schalmeienkorps “Glück Auf”
organiseert feestelijk hoogtepunt in Heerlen

2008 Is het jaar waarin het Schalmeienkorps “Glück-Auf” haar
75-jarig bestaan herdenkt. Het korps werd in 1933 opgericht
door enkele mijnwerkers, vandaar de toevoeging Glück-Auf.
De feestelijkheden zijn over het gehele jaar verspreid, met als
absolute hoogtepunt de Mijnwerkersdag (Knappentag) die
wordt gehouden op zondag 1 juni.
Nou zullen zich vele lezers afvragen: wat is een mijnwerkersdag en waarom wordt deze gehouden? Ter verduidelijking: ons
korps heeft sinds jaar en dag de mijnwerkerstraditie getracht
levendig te houden, vooral in Duitsland, België en Frankrijk,
waar wij vaak aanwezig waren/zijn bij diverse manifestaties.
Na vele jaren stilte neemt nu de belangstelling voor het mijnverleden in Limburg toe, getuige de vele evenementen de afgelopen jaren. Het Schalmeienkorps acht de tijd rijp, om in 2de
aanzet een herinneringsdag toe te voegen louter met het doel
om de noeste werker van weleer te eren en te gedenken. En wie
weet wat het zwarte goud gezien de stijgende olieprijzen ooit
nog voor onze regio kan gaan betekenen.

Koempels langs de optochtroute. Wilt u zelf mee in de optocht,
laat het ons weten dan weten.
Op het parkeerterrein van het CBS (CBS-weg), pal naast het
mijnwerkersmuseum en de schacht van de O.N.1, wordt een
feesttent geplaatst . In deze tent worden tal van activiteiten
georganiseerd. Te zijner tijd informeren wij het publiek via de
media over het programma. Op de site van het Schalmeienkorps (www.schalmeienkorps.nl) is nu al informatie te vinden
over de Mijnwerkersdag (Knappentag).
Voor de spelende en steunende leden is het feestjaar op 23 februari jl. gestart. Hoe kun je dit beter doen dan met een familiedag? De ruim 60 aanwezigen hebben zich kostelijk geamuseerd. Een impressie van dit feest is te zien op onze website.
In het najaar van 2008 staat onze jubileumviering op het programma, waarin natuurlijk ook (ex-)mijnwerkers centraal zullen staan.
Het bestuur Schalmeienkorps “Glück-Auf”

Op het moment draait de organisatie samen met onze partners
t.w. de Stichting Carboon (Mijnmuseum Heerlen) en de Groenmetropool op volle toeren.
Op zaterdagavond wordt een feestavond georganiseerd voor/
door de mijnwerkers, maar zeker ook voor de Parkstad-inwoners en aanwezige verenigingen. Hierbij verzorgen o.a. Fanfare
St. Jozef en het Schalmeienkorps Thierbach een optreden. Ook
is er een dansorkest aanwezig.
Op zondag trekken de Koempels uit binnen- en buitenland in
een feestelijke optocht door het centrum van Heerlen. Uiteraard begeleiden diverse plaatselijke muziekverenigingen de
Koempels muzikaal. Voorafgaand aan de optocht vindt er een
oecumenische dienst plaats ter nagedachtenis aan de overleden Koempels. Natuurlijk verwachten wij een groot aantal oud-

Contactadres
Postbus 5117
6401 GC Heerlen
Email: secretariaat@schalmeienkorps.nl
Website: www.schalmeienkorps.nl
Tel.: 00 31-45-56 40 65 0 / 00 31-6-53 86 00 01.

Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij
over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus... ook al staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO,
dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een afspraak voor het spreekuur, tel. 045-5719955.
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CAO-nieuws
METAAL & TECHNIEK
Na vier weken staken en overleggen zijn bonden en werkgevers
het op 22 maart jl. eens geworden over een nieuwe cao voor de
Metaal & Techniek (Kleinmetaal). De cao heeft een looptijd van
22 maanden. Afgesproken is een structurele loonsverhoging van
6,5 %, waarvan 3,5 % op 1 april 2008 en 3 procent op 1 februari
2009. Daarnaast is er een eenmalige uitkering overeengekomen
van in totaal € 800,-, waarvan de lagere en midden inkomens
het meest van proﬁteren. Het voorstel om de leeftijdsdagen te
verminderen is teruggetrokken en werknemers in de branche
krijgen een jaarlijks recht op 1 scholingsdag. Jongeren krijgen
er nog 6% extra bij. De loonschalen voor jeugdigen, exclusief
tabel WML, worden met 3% verhoogd per 1 juli 2008 en met 3%
per 1 juli 2009. In dit principeakkoord zijn verder goede afspraken gemaakt over investeringen in vaklieden.
PRINCIPEAKKOORD ELEKTROTECHNISCHE DETAILHANDEL
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2007 t/m 31 december 2008.
Lonen
De feitelijke lonen en schaallonen worden verhoogd: per
01-05-2008 3,5%. Voor medewerkers die op 1 december 2008
in dienst zijn, geldt een eenmalige uitkering van 0,5%. Deze
eenmalige uitkering vindt plaats in december 2008.
PRINCIPEAKKOORD CAO MODE-, INTERIEUR-, TAPIJTEN TEXTIELINDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2008 tot 1 juli 2010.
Lonen
De feitelijke salarissen en de salarisschalen worden verhoogd:
per 01-05-2008 3,5%;
per 01-05-2009 3,0%;
per 01-01-2010 0,5%.
Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen
De minimum vakantietoeslag wordt verhoogd. In 2008 is deze
€ 1.650 en in 2009 € 1.700. Jongeren met een op de bedrijfstak
gerichte afgeronde VMBO-opleiding werkzaam in een functie
in functiegroep 3, ontvangen het bij hun leeftijd behorende
uurloon + 2 extra leeftijdsjaren. Jongeren met een op de bedrijfstak gerichte afgeronde MBO-opleiding werkzaam in een
functie in functiegroep 4, ontvangen het bij hun leeftijd behorende uurloon + 3 extra leeftijdsjaren. Werkgevers zijn verplicht
uitzendkrachten na 4 maanden het cao-loon MITT te betalen.
Arbeidsduur
Per 1 april 2008 gelden de normen uit de overlegregeling van de
oude Arbeidstijdenwet (ATW) als standaardregeling en kan op
ondernemingsniveau in overleg met OR/PVT/personeelsvergadering in incidentele gevallen en in overleg met de vakbonden
voor structurele gevallen een uitbreiding hiervan volgens de
nieuwe ATW plaatsvinden. Afwijkingen in deze van de cao zijn
mogelijk in overleg met de vakbonden.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Cao-partijen zullen de collectieve verzekering bij CBA van het
WGA-hiaat voortzetten na 31 december 2008. De werkgever
zal, voordat hij zijn keuze bepaalt voor de wachtdagenregeling, de OR/PVT/personeelsvergadering hierover informeren
en hierover overleg voeren. Bij de wachtdagenregeling wordt
voortaan uitgegaan van een kalenderjaar. Op verzoek van
een werknemer die ten gevolge van een chronische ziekte een
substantieel hogere verzuimfrequentie heeft dan het gemiddelde in de onderneming, kan de werkgever na advies van de
bedrijfsarts afwijken van de wachtdagenregeling. Door de Vakraad MITT zal de wachtdagenregeling worden geëvalueerd.
PRINCIPEAKKOORD CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2008 t/m 31 december 2009.
Algemeen
Het contractwisselingsartikel is aangepast. Mensen die langer
dan 1,5 jaar op een object werken, gaan bij een contractwisseling over naar het nieuwe schoonmaakbedrijf. De arbeidsvoorwaarden die boven het cao-niveau zijn, worden door het oude
bedrijf gecompenseerd. Toeslagen die men had op 31 december
2007 blijven gegarandeerd.
Lonen
Voor elke werknemer is de loonsverhoging per 1 april 2008 minimaal 3,5%. Per 1 januari 2009 geldt er een loonsverhoging
van gemiddeld 3%. Om de loonsverhogingen te bereiken zijn
toeslagen en andere cao-regelingen verwerkt in het uurloon.
Bijvoorbeeld de overgangstoeslag, de seniorendagen en de eindejaarsuitkering. Mensen die recht hadden op meer van deze
toeslagen, worden gecompenseerd. Daardoor wordt hun uurloon hoger. De overgangsregeling wordt onderdeel van de cao.
Voor mensen die onvoldoende Nederlands spreken om de vakopleiding te kunnen volgen is er eerst de cursus Nederlands op
de werkvloer. Tijdens de opleidingsperiode (maximaal een jaar)
krijgen de schoonmakers 85% van het vakvolwassen salaris.
Arbeidstijdtoeslagen
De feestdagentoeslag wordt verhoogd naar 150%. De onregelmatigheidstoeslag wordt aangepast. De incidentele matrix verdwijnt. Het percentage toeslag van 21.30 tot 22.00 uur wordt
verhoogd naar het percentage voor de uren na 22.00 (van 15%
naar 30%).
Voor werknemers is bereikbaarheid niet verplicht. Als een werkgever wil dat een werknemer bereikbaar is, dan moet hij een
aparte regeling met de betrokken medewerker treﬀen. Voor het
IGK-deel gaat de consignatievergoeding omhoog naar € 50.
Arbeidsduur
Alle bijzonder-verlofdagen (behalve rouwverlof) worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt per 1 januari 2009 een extra
vakantiedag.
Tegemoetkoming kosten
Als men op verzoek van de werkgever wordt overgeplaatst,
worden de extra reiskosten vergoed op basis van de ﬁscale mogelijkheden.
Lees verder op pagina 18 >>
13

Voor u gelezen

Sociaal-actueel nieuws

WAO-ERS WEER AAN DE SLAG
Oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikten
die op 1 juli 2004 ouder dan 45 jaar waren,
zullen pas vijf jaar nadat ze weer een baan
hebben gevonden, worden beoordeeld. Nu
gebeurt dat na zes maanden tot maximaal
drie jaar. Het verlengen van deze periode
maakt het voor deze groep aantrekkelijker
om aan de slag te gaan. De maatregel geldt
voor de groep van circa 400.000 arbeidsongeschikten die vallen onder de oude regels
(het oude Schattingsbesluit). Dit schrijft
minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
De minister komt hiermee de Tweede Kamer tegemoet die in de motie-Heerts om
deze versoepeling had gevraagd Een WAOer die weer (gedeeltelijk) aan de slag gaat,
moet na enige tijd worden beoordeeld op
zijn mate van arbeidsgeschiktheid. Dat
gebeurt nu binnen zes maanden tot maximaal drie jaar nadat betrokkene weer
werkt. Dan wordt gekeken naar de nieuwe
mate van arbeidsongeschiktheid. De dreigende herbeoordeling kort nadat het werk
is hervat kan voor WAO-ers een drempel
zijn om weer aan de slag te gaan.
Minister Donner gaat nu de Wet op de Arbeidsongeschiktheid aanpassen waardoor
deze groep, pas vijf jaar na werkhervatting
beoordeeld worden. Tot aan dat moment
is sprake van inkomstenverrekening. De
minister schrijft in zijn brief dat wanneer
iemand weer vijf jaar werkt verwacht mag
worden dat er sprake is van ‘een stabiele
werkhervatting’. Verder gaat de minister
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vragen voorlichting te
geven over de gevolgen op het inkomen bij
werkhervatting.
De wetswijziging gaat alleen gelden voor
uitkeringsgerechtigden in de WAO en de
WAZ (arbeidsongeschikte zelfstandigen).
Voor jongehandicapten (Wajongers) loopt
momenteel een apart traject.
Bron: ministerie SZW
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WERK STRATENMAKERS ONGEZOND
Stratenmakers werken te vaak op een onnodig ongezonde of gevaarlijke manier. Bij
controles van de Arbeidsinspectie blijkt
in de helft van de gevallen iets mis te zijn.
Men tilt te zwaar, ademt kankerverwekkend kwartsstof in of loopt risico aangereden te worden door verkeer.
De Arbeidsinspectie controleerde vorig
jaar ruim 380 locaties. Bijna 240 keer eisten de inspecteurs verbeteringen, bijvoorbeeld omdat de stratenmakers zwaarder
tilden dan mag (25 kilo). 12 Keer werd het
werk stilgelegd, wegens acuut gevaar voor
de gezondheid, zoals niet of te weinig beschermd tegen langsrazend verkeer of het
zonder bescherming tegen kwartsstof zagen van trottoirbanden of natuursteentegels met gevaar voor longkanker of andere
longaandoeningen.
De inspectie stelt vast dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid
om bestratingswerk machinaal uit te voeren. Vaak komt dat doordat gemeenten,
die opdrachtgever zijn, eisen dat het werk
met de hand wordt gedaan. Ze denken ten
onrechte dat machinaal bestraten duur is
en de kwaliteit onder de maat. Bij grote oppervlakten is dit juist een goede en betaalbare manier om straten aan te leggen, die
veel gezonder is voor de werknemers.
De Arbeidsinspectie heeft van veertig gemeenten die in het bestek voorschrijven
dat het werk met de hand gedaan moet
worden, geëist dat ze hiermee ophouden.
De gemeente draagt als opdrachtgever
namelijk ook een zekere verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden. De Arbeidsinspectie wil daarom dat gemeenten al in
het ontwerpstadium rekening houden met
de mogelijkheden van machinaal bestraten
en de mogelijkheid om zo te werken ook in
het bestek aangeven.
De Arbeidsinspectie heeft aan alle bestratingsbedrijven en opdrachtgevers (gemeenten) een brochure gestuurd waarin
staat wat de belangrijkste risico’s zijn voor
het werk van stratenmakers en in welke

UITKERING NA TWEE JAAR ZIEKTE
Iemand die na twee jaar ziekte een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor
arbeidsongeschiktheid krijgt, krijgt die
voortaan op basis van dezelfde grondslag.
Beide uitkeringen gaan straks uit van het
loon dat de werknemer verdiende een jaar
voor de eerste ziektedag. Nu is dat voor
beide situaties verschillend. Dit is het
gevolg van een wijziging van het Besluit
dagloonregels werknemersverzekeringen
die minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het Staatsblad heeft
gepubliceerd. De wijziging gaat per 1 januari 2008 in en geldt alleen voor nieuwe
uitkeringen.
Werknemers die na twee jaar ziekte niet
hersteld zijn, krijgen ofwel een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering ofwel een
(gedeeltelijke) uitkering op grond van de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WW-uitkering gaat nu uit van
het inkomen in het jaar voor de uitkering
begint. Bij de WIA is dat anders: daar
geldt het inkomen in het jaar voor de eerste ziektedag. Hetzelfde jaar als startpunt
nemen kan gevolgen hebben voor de toekomstige WW-uitkeringen. Dat doet zich
voor als het loon in de eerste twee ziektejaren meer stijgt dan de jaarlijkse aanpassing van de uitkering. De uitkering kan
dan lager zijn dan met de huidige regeling
het geval zou zijn.
Het gelijktrekken leidt ook tot minder administratieve lasten voor werkgevers en
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Bron: ministerie SZW
richting de oplossingen gezocht kunnen
worden. Op basis daarvan maakt de branche nu een arbocatalogus. Die beschrijft
onder meer de middelen om de risico’s
voor de stratenmakers weg te nemen of tot
een aanvaardbaar niveau terug te brengen.
De Arbeidsinspectie wil stimuleren dat de
technieken om machinaal te bestraten in
de praktijk toegepast worden. Vanaf mei
volgend jaar komen er nieuwe inspecties.
Bron: ministerie SZW

Vertrouwenspersoon
op het werk:
Hoe werkt dat nu
nu?
Wanneer u op uw werk wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, is een vertrouwenspersoon er om u te begeleiden/ondersteunen. U kunt bij de vertrouwenspersoon
terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag
als: agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht; informatie die u bespreekt is dus strikt vertrouwelijk.
Wat moet?
Volgens de Arbo-wet is uw werkgever verplicht u en uw collega’s
te beschermen tegen psychosociale belasting of wel ongewenst
gedrag. Hij moet hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het
aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een onderdeel van
dat beleid zijn. Let wel: hij is niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
Een aanspreekpunt zijn voor klachten/meldingen van ongewenst
gedrag, het begeleiden/ondersteunen van werknemers die te maken hebben gehad met ongewenst gedrag, het indienen van een
klacht namens een werknemer bij de klachtencommissie, het
doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties (bijvoorbeeld een mediator) , voorlichting geven over ongewenst gedrag,
adviseren/ondersteunen van leidinggevenden en management bij
het voorkomen van ongewenst gedrag en het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
Wat mag?
Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan uw werkgever
kiezen voor iemand van buiten uw bedrijf (via de arbodienstverlener of brancheorganisatie). Hij kan er ook voor kiezen om een
(of meerdere)van de werknemers op te leiden tot vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan ook worden ingezet bij traumatische ervaringen op het werk, bijvoorbeeld een ongeval of bij
problemen bij werknemers thuis.
Wat helpt?
Zorg ervoor dat u de vertrouwenspersoon in uw bedrijf vertrouwt;
deze persoon is onafhankelijk en objectief. Zit u met een vraag of
klacht, raadpleeg dan uw vertrouwenspersoon. Wacht niet tot het
probleem escaleert.
Als vakbond geven we de volgende tip: Stel geen bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris aan als vertrouwenspersoon. Dit kan zorgen voor conﬂicten in hun reguliere taken en
de taken en verplichtingen van hun werk als vertrouwenspersoon.

Uit de ervaringen
van onze leden
van de bondsgroep
Industrie &
Dienstverlening
blijkt het helaas vaak
voor te komen dat de baas zelf of een personeelsfunctionaris als
vertrouwenspersoon is aangewezen. In die bedrijven waar dit
voorkomt, betwijfelen we de onafhankelijkheid en objectiviteit
van de vertrouwenspersoon ten zeerste, en is er volgens onze
bondsgroep geen vertrouwen.
Is dit in uw bedrijf ook het geval, dan is misschien de constructie
die al jaren succesvol bij DSM/Sabic gebruikt wordt, een idee. De
werknemers en de werkgever zijn er tevreden over. Men maakt
gebruik van de Eenheids Vertrouwens Medewerker (EVM). Deze
wordt d.m.v. verkiezingen gekozen uit het midden van de medewerkers en bestaat naast de Ondernemingsraad (OR). Een EVM’er
is geen OR-lid. Net als een OR-lid heeft een EVM’er ontslagbescherming. De OR is wel als procesbewaker aanwezig bij bijeenkomsten tussen EVM’ers en bestuurders. Een EVM’er is dus meer
een vertrouwenspersoon.
Hij/zij:
- Maakt afspraken met het (lijn)management over tijdsbesteding
en benodigde faciliteiten.
- Bouwt vertrouwen op in zijn werkeenheid, bij het
(lijn)manage ment en bij de OR.
- Is goed geïnformeerd.
- Fungeert primair als spreekbuis voor zijn werkeenheid en
indien gewenst, voor de individuele medewerker in zijn eenheid.
- Peilt meningen binnen zijn werkeenheid, bijvoorbeeld bij
veranderingen in arbeidstijden, (team)targets en organisatiewijzigingen.
- Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de directe chef
en, indien noodzakelijk, met andere EVM’ers binnen de
afdeling of de OR.
- Bevordert het werkoverleg en de samenwerking binnen de
afdeling, de relaties met het (lijn)management en de OR.
- Respecteert het genoten vertrouwen en begrip. Integriteit is de
succesfactor.
- Neemt desgevraagd vrijwillig zitting in een commissie van de OR.
Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de EVM’er in zijn rol
ondersteunen, het noodzakelijke vertrouwen en begrip geven en
hem/haar niet misbruiken als doorgeeﬂuik voor allerlei futiliteiten.
Mariëlle Flipse, hoofdbestuurslid Vakbond ABW
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Regel uw pakket schadeverzekeringen
makkelijk én voordelig online via
Vakbond ABW !
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Jubilarissen

Overleden

25-jarige jubilarissen april 2008

Op 14 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 58 jaar ons bondslid
mevrouw Y. v.d. Werdt uit Heerlen

M.G.T.H.J. van Bezel uit Koningsbosch
A.A. Achamlal uit Heerlen
L.W.H.C. Meijer uit Kerkrade
W.E.H. Soomers uit Heerlen
C. Broeren-Debets uit Heerlen

WWW

Op 28 januari 2008 overleed in
de leeftijd van 84 jaar ons bonbdslid
mevrouw A.S.J. Werry-Decker uit
Kerkrade

40-jarige jubilarissen april 2008
G.J. Peeters uit Brunssum
G.M. Schrooten uit Sittard
50-jarige jubilaris april 2008
P. Witvoet uit Kerkrade
25-jarige jubilarissen mei 2008
A.J. Bemelen uit Kerkrade
J.H.G. Pierik uit Brunssum
W.G. Voncken uit Lemiers
P.R.S. Knubben uit Simpelveld
M.A.C. Meesters-Baadjou uit Bocholtz
S.J.M. Ackermans uit Cadier en Keer
E.J.M. van der Laan uit Heerlen
J.T.M. Feron uit Geleen
J.M. Mennis uit Eygelshoven
D.E.A.Y. Giezenberg uit Echt
40-jarige jubilarissen mei 2008
E.A.A. Meyer uit Stein
F. Heidemanns uit Eygelshoven
F.L. Goossens uit Beek
L.G. Kierkels uit Stein
Namens het Hoofdbestuur wensen wij al
onze jubilarissen van harte proﬁciat!

Op 8 februari 2008 overleed in
de leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer L.A.H. Kraussen uit Kerkrade
Op 11 februari 2008 overleed in
de leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer A. Leenders uit Heerlen
Op 16 februari 2008 overleed in
de leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer J.B. van der Weide uit Brunssum
Op 16 februari 2008 overleed in
de leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer H. Humblet uit Maastricht
Op 14 maart 2008 overleed in
de leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer G.J.H. Mevis uit Amstenrade
Op 19 maart 2008 overleed in
de leeftijd van 69 jaar ons bondslid
de heer W.J.J. Schlosser uit Kerkrade

Reeds vele leden van
ons hebben de website van de Vakbond
ABW bezocht op
internet.
Indien u dat nog
niet heeft gedaan,
ga dan naar www.
vakbondabw.nl.
Om onze leden nog

Op 25 maart 2008 overleed in
de leeftijd van 71 jaar ons bondslid
de heer E.A.A. Meyer uit Stein

sneller en beter te

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

langrijke ontwikke-

voorzien van belingen, is er een
rubriek ‘Laatste

Attentie ABW-leden

Nieuws’. Klik op

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:

laatste ontwikkelin-

deze rubriek voor de
gen.

- 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
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CAO-nieuws
PRINCIPEAKKOORD VASTE MEDEWERKERS ABU-UITZENDONDERNEMINGEN
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2008 tot 1 januari
2009.

Lonen
De feitelijke salarissen, de loonschalen en de bijbehorende
normperiodieken worden per 1 januari 2008 verhoogd met
3,25%. Dit is conform de systematiek van de cao voor Vaste
Medewerkers van Uitzendondernemingen 2006/2007.
Arbeidsduur
Partijen zijn ten aanzien van arbeidsduur en gebruikelijke
werktijden en ten aanzien van overwerk en verschoven werktijden overeengekomen per 1 juli 2008 de volgende experimentele regelingen in te voeren:
- Het is de uitzendondernemingen toegestaan, na instemming
van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging,
de gebruikelijke werktijden op werkdagen te verruimen van
07.00 - 18.00 uur naar 07.00 - 20.00 uur. Wordt een werknemer binnen deze werktijden ingeroosterd, dan zal daar geen
extra vergoeding tegenover staan. Indien de uitzendonderneming van deze roostermogelijkheid gebruik wil maken, legt zij
dat ter instemming voor aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De uitzendonderneming moet het
instemmingverzoek gelijktijdig ter kennisgeving aan een nader
te benoemen paritaire commissie sturen.
- Het is de uitzendonderneming onder voorwaarden toegestaan experimenten met ﬂexibele werktijden uit te voeren,
ruimer dan bovenstaand. De uitzendonderneming moet in dat
geval instemming verkrijgen van een nader te benoemen paritaire commissie, alvorens een experiment uit te voeren. Verdere voorwaarden voor een dergelijk experiment worden door
partijen voor 1 juli 2008 nader uitgewerkt.
Indien er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan is het uitzendondernemingen niet toegestaan
gebruik te maken van de genoemde experimentele regelingen.
Bovengenoemde experimentele regelingen zullen een looptijd
hebben van anderhalf jaar, tot 1 januari 2010. In november
2009 zullen partijen de experimentele regelingen evalueren,
waarna zij zich zullen beraden over de wenselijkheid en mogelijke verankering van deze regelingen in de cao. Indien partijen
geen overeenstemming bereiken over een vervolg van de regelingen in een nieuwe cao, dan komen de regelingen te vervallen.
Vakantiebijslag en eenmalige jaarlijkse uitkeringen
Partijen zijn overeengekomen dat werknemers die op 31 december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt in dienst
zijn van de werkgever, in aanmerking kunnen komen voor een
resultaatafhankelijke uitkering van 1 %. Als grondslag voor de
berekening van de resultaatafhankelijke uitkering geldt twaalf
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maal het vaste overeengekomen maandsalaris op 1 december
van het betreﬀende boekjaar. De toekenning van de resultaatafhankelijke uitkering kan in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden gebaseerd op
bedrijfseigen speciﬁeke criteria. Onder deze criteria worden
ook verstaan individuele of groepsgewijze prestaties op diverse niveaus binnen de onderneming. Indien er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan kan er
geen sprake zijn van een resultaatafhankelijke uitkering en zal
de 1 % worden toegevoegd aan de winstuitkering. Dit is ook
het geval indien de onderneming besluit geen resultaatafhankelijke uitkering te ontwikkelen.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Partijen zijn overeengekomen dat de werknemer die recht heeft
op een wettelijke uitkering op grond van de IVA gedurende het
derde jaar van arbeidsongeschiktheid een aanvulling op deze
uitkering ontvangt tot 85% procent van het laatstverdiende salaris. Tevens zijn partijen overeengekomen dat ook de ex-werknemer, die recht heeft op een wettelijke uitkering op grond van
de IVA, gedurende het derde jaar van arbeidsongeschiktheid,
bovengenoemde aanvulling ontvangt.
PRINCIPEAKKOORD TECHNISCHE GROOTHANDEL
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2008 t/m 31 maart
2010.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
per 1-07-2008 3,25%;
per 1-01-2009 3,00%.
Eenmalige uitkering
Per 1 juli 2008 dient een eenmalige toeslag te worden betaald
van 1% indien en voor zover niet per 1 april 2008 de schalen
en de feitelijke salarissen met 3,25% zijn verhoogd. In december 2008 en 2009 wordt een eenmalige uitkering betaald ter
hoogte van 0,5% van het jaarinkomen
Arbeidstijdtoeslagen
Overwerk op zon- en feestdagen wordt met een overwerktoeslag vergoed. Indien er sprake is van incidenteel overwerk, dan
ontvangen werknemers ingedeeld in de functiegroepen V en VI
drie extra vrije dagen en niet de overwerktoeslag.
Tegemoetkoming kosten
De vakbondscontributie wordt via de werkgever geﬁscaliseerd.
Dit houdt in dat werkgevers de faciliteit moeten bieden voor
uitruil van brutoloon tegen vakbondscontributie.
Arbeidsduur
Cao-partijen spreken af dat met ingang van de eerstvolgende
cao na de cao 2008-2010 in plaats van de huidige werktijdenregelingen er een nieuwe werktijdenregeling in de cao komt die
rekening houdt met de wensen van werkgevers en werknemers
ten aanzien van ﬂexibilisering en modernisering van de werktijden.

Wist u
dat...

U als ABW-lid per 1 januari 2008 voor ieder geworven lid in aanmerking kunt
komen voor een bonus van € 65,-?
U voor slechts € 11,- per maand (dat is nog geen 35 eurocent per dag) een
ABW-lidmaatschap heeft met niet alleen een uitgebreid service pakket
op vakbondsgebied, maar ook een individuele ledenservice die zeker
vergelijkbaar is met en soms zelfs uitgebreider is dan een rechtsbijstandverzekering? Daarnaast wordt uw belastingaangifte elk jaar gratis ingevuld?
Ieder lid van een gezin met loon/uitkering die gebruik maakt van onze
diensten, een gezinslidmaatschap bij de bond moet hebben?
Onze gezinscontributie slechts € 16,- voor twee personen bedraagt en dat
ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering aan contributie slechts
€ 5,75 betaalt?
Uw partner en andere inwonende gezinsleden via deze zeer voordelige
gezinscontributie het TOTALE servicepakket van de Vakbond ABW hebben?
De gezinscontributie voor twee 65-plussers zelfs nog voordeliger is en slechts
€ 11,- bedraagt?
In vele Limburgse gemeentes er een ‘Tegemoetkoming sociale en culturele
activiteiten’ is en dat die regeling het voor inwoners mogelijk maakt een
(gedeeltelijke) vergoeding te krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld
vakbond en sportverenigingen? U in aanmerking komt voor deze vergoeding
als u 18 jaar of ouder bent en uw maandelijks netto gezinsinkomen (het
inkomen van aanvrager en eventuele partner tezamen) niet hoger is dan
110% van de voor uw leefsituatie vergelijkbare bijstandsnorm?
Vakbond ABW: De Vakbond voor iedereen in Limburg!
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Contributie

23 jaar en ouder
€ 11,21 en 22 jaar
€ 9,50
t/m 20 jaar
€ 7,Parttimers (20 uur per week of minder)
€ 7,Gezinscontributie (voor 2 personen)
€ 16,(voor ieder volgend inwonend gezinslid)
€ 5,75
Gepensioneerden (65 plus)
€ 7,Gezinscontributie voor twee 65-plussers
€ 11,Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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