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        Prinsjesdag 2008
  Actie Vakantiewerk
                            Lezersonderzoek
Vakbond ABW prolongeert vanwege groot succes, 

haar ledenwerfpremie van € 65,- per geworven lid !
Lees meer hierover op pagina 7...
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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-, auto- 
of 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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Dit wil ik met u delen
Prinsjesdag 2008

Als ik deze kolom schrijf, dan vinden de Algemene & Politieke  Beschouwingen 
plaats over Prinsjesdag 2008. De aanloop naar Prinsjesdag 2008 was in ieder 
geval roerig en zorgde voor groot tumult in vakbondsland. Zo sloten FNV 
en VNO-NCW zonder de overige vakbonden geconsulteerd te hebben een 
akkoordje over het ontslagrecht en vervolgens weken vakbonden af van een 
lange traditie, nl. om vóór Prinsjesdag de looneis voor het komende jaar 
bekend te maken. Op mijn weblog heb ik me reeds uitvoerig uitgelaten over 
het eerder bereikte akkoordje over het ontslagrecht en heb dan ook mijn 
GROTE verbazing en ergernis hierover uitgesproken.

Maar terug naar Prinsjesdag 2008. Bij het lezen van de Troonrede van de 
koningin én ook de Miljoenennota met de Begrotingsvoorstellen voor 2009 
krijg ik al gauw een onbehaaglijk gevoel van ‘het is te mooi om waar te zijn’. 
Is het nu fictie of werkelijkheid? Misschien is de timing van Prinsjesdag 2008 
ietwat ongelukkig, zeker nu de financiële wereld in rep en roer staat en de 
mogelijke gevolgen mijns inziens daarvan onvoldoende gedekt worden in de 
Begroting. Zo zegt Bos dat zijn begroting wel tegen een stootje kan, maar vele 
andere deskundigen zeggen dat de marges in Bos zijn Begroting te klein zijn om 
de GROTE klappen die kunnen voortkomen uit een mogelijke financiële crisis 
op te vangen en als dit zich zou voordoen dit direct zal leiden tot aanpassing 
van zijn plannen met vele gevolgen van dien. En dan kun je je meteen afvragen 
wat stelt zo’n Begroting dan voor? Maar misschien moet ik niet zo bezorgd 
zijn en dat even loslaten, dus lees ik diverse kranten, spreek een aantal 
deskundigen, luister naar onze leden en volg ik ook verschillende nieuws- en 
actualiteitenprogramma’s zoals Een Vandaag, Nova en Pauw & Witteman. En 
wat me meteen opvalt zijn kreten die tegenstrijdig met elkaar zijn. 

Mijn oog valt vooral op de oneliners als ‘Deze tijd vereist stuurmanskunst’ 
en ‘Bijna iedereen gaat er op vooruit’. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen 
dat ik geloof dat er voor deze plannen echt stuurmanskunst nodig is, want 
als geen ander weet ik sinds enige tijd dat stuurmanskunst een gave is en dat 
die zeker nodig zal zijn om de vage & weinig onderbouwde plannen te sturen.  
Het varen op de grote wijde zee is op zichzelf niet zo moeilijk. Het aanmeren 
ed. daar is echte stuurmanskunst voor nodig. 

Er wordt gezegd dat ‘Bijna iedereen er op vooruitgaat’. Het venijn zit natuurlijk 
in het woord ‘bijna’, want niet iedereen ziet komend jaar zijn koopkracht 
verbeteren. 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten worden wederom 
niet gespaard en worden weer diep in hun beurs getroffen. Nu is toegezegd 
dat er tijdens de Algemene Beschouwingen bezien zal worden of  er nog wat 
gerepareerd kan worden. 

Ik ben benieuwd, want ik vind dat het nu tijd wordt dat alle geledingen 
aan hun trekken moeten komen. Immers vorig jaar – toen alle 
Nederlandse burgers offers moesten brengen – werd toegezegd 
dat iedereen er de vruchten van zou plukken in 2009, dus 
ook de 65-jarigen, de chronisch zieken en gehandicapten.
Jullie Vakbond ABW blijft pleiten voor ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’.  

Jack Hurxkens, voorzitter. 
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CAO-nieuws
PRINCIPEAKKOORD HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE 
De cao op hoofdlijnen. 
 
Looptijd 
De cao heeft een looptijd van � mei 2008 tot 30 april 20�0. 
  
Lonen 
De lonen worden als volgt verhoogd: 
•  per 0�-08-2008 2,5%;  
•   per 0�-0�-2009 �,0%; 
•   per 0�-07-2009 2,0%; 
•  per 0�-0�-20�0 �,0%. 

De loonsverhoging geldt ook voor administratief, toezicht-
houdend en leidinggevend personeel, tekenkamer-personeel, 
handelsreizigers en vertegenwoordigers voor zover ze in het 
loongebouw vallen.
 
Arbeidstijdtoeslagen
De toeslagen en de vergoedingen worden met ingang van � 
juli 2008 en � juli 2009 met 3,5% respectievelijk met 3,0% 
verhoogd.
 
Tegemoetkoming kosten
De reiskostenvergoedingen worden uitgebreid met gemiddeld 
�2% in 2008 en nog eens 5% in 2009. 
  
Arbeidsduur 
Werknemers hebben vanaf nu recht op ten minste 2� scho-
lingsuren per jaar.
 
Arbeidsongeschiktheid
Werknemers die ondanks herhaalde waarschuwingen en 
tegen het uitdrukkelijke advies van de bedrijfsarts activiteiten 
verrichten en zo ziek worden, krijgen voortaan slechts 70% 
van het loon doorbetaald. Werknemers krijgen in 2008 
een tegemoetkoming van €75 als zij fysiotherapie hebben 
opgenomen in hun aanvullende ziektekostenverzekering. In 
2009 wordt deze tegemoetkoming verhoogd naar €�00.

PRINCIPEAKKOORD GROOTWINKELBEDRIJVEN IN 
LEVENSMIDDELEN

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 0�-0�-2008 t/m 3�-03-20�0.
 
Lonen  
De lonen worden verhoogd:
•  per 0�-07-2008 3,25% 
•  per 0�-06-2009 3,50%
 

Jeugdschalen
De jeugdschalen worden afgeschaft, waardoor jongeren (80% 
van de medewerkers) niet langer op basis van leeftijd, maar op 
basis van ervaringsjaren worden beloond. 

Werken op zaterdag
Medewerkers die in dienst waren vóór � juni 2008 behouden de 
oude afspraken (maximaal �2 zaterdagen ingeroosterd).

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Er is eindelijk een akkoord bereikt met de werkgeversorganisatie 
in de GGZ (GGZ Nederland) over een nieuwe cao. De cao op 
hoofdlijnen:
 -   De cao kent een looptijd van �3 maanden, t.w.  van � maart  
  2008 tot � april 2009.  
-   Per � juli ontvangen alle medewerkers een structurele sa-  
  larisverhoging van 3,25 %. In november 2008 ontvangt  
  iedereen ook nog eens een eenmalige uitkering van � %. 
-   Cao-partijen hebben ook gesproken over levensfasebeleid
  over de zogenoemde ontziebepalingen in de cao en de   
  andere leeftijdsafhankelijke verlofregelingen. 
-   Reiskostenvergoeding 
  De eigen bijdrage in de vergoeding van het woon-/ werk-  
  verkeer wordt met ingang van � juli 2008 verlaagd van   
  € 55,�9 naar € 50,-. De vergoeding voor dienstreizen met   
  de eigen auto wordt met ingang van � juli 2008 opgehoogd  
  met 0,0� naar 0,3� per kilometer. 
-   De werkgever voorziet alle ambulante werknemers uiterlijk
   per � september 2008 van een adequate telefoonvoorziening. 
-   De mogelijkheid om de helft van de WGA-premie op werk-  
  nemers te verhalen zal door de werkgevers gedurende de   
  looptijd van deze cao niet worden benut.

ACTIE VAKANTIEWERK 
WORDT IN 2009 HERHAALD

In het julinummer van Vizier is een kort artikel gewijd aan 
vakantiewerk. Geïnteresseerde leden, of hun kinderen, 
konden op basis van dit artikel een vakantiewerkpakket 
aanvragen met daarin alle relevante informatie. Dit pakket 
is een aantal keren opgevraagd. Schijnbaar is de informatie 
dusdanig helder geweest dat bij de vakantiewerk helpdesk  
geen verdere vragen zijn binnengekomen. Op één na. Een lid 
informeerde naar het minimum uurloon voor een �7 jarige. 
En dit lid hebben we alsnog een pakket gestuurd.

De actie zal in 2009 zeker herhaald worden.
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Benefietconcert Bela Vivi
Nick & Simon 
Met medewerking van 
Monique Smit

SPECIAAL INGEKOCHT VOOR DE ABW–LEDEN!

Op vrijdag 2� november is het eindelijk zo ver!
   Dan vindt er om 20.30 uur in   
     de Hanenhof aan de Groenstraat ��  
      te Geleen het mini Benefiet  
        Concert Bela Vivi plaats  van 
        Nick & Simon en Monique  
                                            Smit; het zusje van Jan Smit.

         Dit mini Benefiet Concert vindt    
        plaats voor alle brandwonden slachtoffers in 
Nederland.

De zaal is open vanaf �9.30 uur.

Speciaal voor onze leden heeft jullie vakbond kaarten 
ingekocht. Deze kaarten kosten € �7,50 per persoon. 
Wil je naar dit concert toegaan, bel met het bonds-
kantoor  (0�5 – 57� 99 55). OP=OP!

Beste ABW-leden,

Elk jaar kunt u – gratis – gebruik maken van onze belasting-
service. Wij vullen dan voor u – gratis – uw belastingformulier 
in en ook een eventueel daaruit voortvloeiende herziening of 
bezwaar horen bij deze service. Wij willen u graag ook in de 
toekomst deze gratis service blijven bieden.

In de afgelopen 2 à 3 jaar hebben we geconstateerd, dat er 
steeds meer leden gebruik maken van deze belastingservice.
Prima toch!
Evenwel wat we ook geconstateerd hebben is, dat daardoor 
heel veel leden niet vóór � april geholpen kunnen worden, 
vanwege de grote toeloop. 
Voor deze leden wordt dan uitstel aangevraagd.

Toch zouden wij graag onze leden zo snel mogelijk willen 
helpen.

Ons professioneel team dat zorgdraagt voor dit belasting-
invullen zouden wij graag willen uitbreiden met een aantal 
vrijwilligers.

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar personen die kennis 
hebben van de belastingwetgeving en deze kennis ook willen 
“inzetten” voor de Vakbond ABW.

Heeft u interesses? Bel dan met onze voorzitter Jack 
Hurxkens, 0�5- 57� 99 55.

Oproep aan leden die belastingkennis hebben
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Na een rijtoer door zonnig Den Haag las onze koningin 
op dinsdag 16 september jl. de Troonrede voor. 
Daarna presenteerde minister Bos van Financiën de 
Rijksbegroting 2009. Bij het schrijven van dit artikel 
hebben inmiddels de Algemene Politieke Beschouwingen 
plaatsgevonden en duidelijk is dat  minister Bos weinig 
van zijn plannen heeft aangepast.

Wat opvalt is dat volgens de Miljoenennota het vrij goed gaat 
met de Nederlandse economie, maar de financiële wereld staat 
wel in brand. De vraag is nu: Hoe hoedbaar is zo´n begroting? 
Heeft minister Bos voldoende overschotten op zijn begroting 
om, indien nodig, die klappen op te vangen? Laten we vanuit 
vakbondsperspectief eens kijken naar de belangrijkste maat-
regelen.

Financiën
• Verhoging van de btw van �9 naar 20% gaat niet door.
• WW-premie voor werknemers verdwijnt.
• Fiscale premie werknemer voor doorwerken na 62e jaar.
• Tarief verpakkingsbelasting omlaag van �6 naar 8%. 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
• 300 miljoen extra voor kinderopvang
• Aantal vacatures in onderwijs stijgt met �5%
• � miljard euro voor lerarensalaris en taal- en rekenonderwijs.
• Musea gratis voor kinderen onder de �2 jaar.
• �00 miljoen extra voor wachtlijsten jeugdzorg.
• Kindertoeslag per gezin vervangen door kindgebondenbudget.
 
Verkeer en Waterstaat
• Motorrijtuigenbelasting voor motoren omhoog.
• Verlaagde bijtelling voor zuinige leaseauto’s.
• Afgestudeerden krijgen jaar lang gratis dalurenkaart.
 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Premie ziektekosten 2% omhoog naar € �07�,- per jaar.
• Slaap- en kalmeringsmiddelen uit het basispakket.
• Hulp bij dyslexie voor basisschoolkinderen vergoed.
• Aftrekregeling buitengewone uitgaven sterk versoberd.
• Inenting meisjes vanaf �2 jaar tegen baarmoederhalskanker.
• �00 miljoen extra voor chronische zieken en gehandicapten.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Premie voor werkgever die oudere in dienst neemt.
• Verruiming ouderschapsverlof.
• Meer arbeidsgehandicapten en jonge gehandicapten aan het werk.
• Geen bijstand voor jongeren onder de 27 jaar. 

NABESCHOUWINGEN
In zijn column en op zijn weblog is de voorzitter reeds uitvoerig 
ingegaan op Prinsjesdag 2008.

Het lijkt ons goed  om de koopkrachtgevolgen van het 
kabinetsbeleid in 2009 volgens het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) op een rijtje voor u te zetten. 
Opgemerkt zij dat deze cijfers verschillen van de door de minister 
gepresenteerde cijfers.

• Alleenstaande in de bijstand: -/- 0,3%
• Echtpaar met 2 kinderen (alleenverdiener, bruto-inkomen 
 € 3�.000,-): +/+ 0,6%
• Tweeverdieners zonder kinderen (bruto-inkomen € 30.000,-  
 plus € 20.000,-): +/+ 0,6%
• Tweeverdieners met 2 kinderen (bruto-inkomen € �5.000,-   
 plus € 20.000,-, geen kinderopvangkosten): +/+ 2,2%
• Tweeverdieners met 2 kinderen (bruto-inkomen € �5.000,-
  plus € 20.000,-, wekelijks 2 x 2 dagen kinderopvang): +/+ �%
• Echtpaar 65+ (AOW+ € 5000,- pensioen, partner alleen   
 AOW, € 700,- niet-vergoede ziektekosten per jaar): -/- 0,�%.
 

De beperking van de fiscale ziektekostenaftrek (Buitengewone 
Uitgaven regeling) pakt voor mensen met hoge zorgkosten en 
een niet-hoog inkomen, volgens het Nibud, slecht uit. Bij de 
onderstaande doorrekening is nadrukkelijk rekening gehouden 
met specifieke zorgkosten van burgers:

• Alleenstaande met WAO of bijstand: -/- 3%
• Echtpaar met inkomen rond minimumloon: -/- 2,5% tot -/-�%
• Alleenstaande 65-plussers met pensioen tussen € 5.000,- en  
 € �5.000,- (die zorg krijgen via de WMO): -/- 2%
• Echtpaar 65+met aanvullend pensioen tussen € �0.000,- en  
 € 30.000,-: -/- 0,5% tot –/- 3%
• Gehandicapten instellingen (jong gehandicapten in een   
 instelling met een zogeheten Wajong-uitkering en met een   
 WAO-uitkering): -/- 0,2% en –/- 2%.

Prinsjesdag 2008
De belangrijkste maatregelen
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Actie ledenwerfpremie
Wegens succes geprolongeerd

DIT MOET U BESLIST LEZEN!!

Het hoofdbestuur van de Vakbond ABW heeft onlangs 
besloten om de succesvolle geïntroduceerde ledenwerfactie te 
prolongeren tot � januari 2009. Voor degenen die het nog niet 
weten, ziet die ledenwerfactie er  als volgt uit:

Werft u een lid, dan ontvangt u maar liefst een bonus van de 
helft van de jaarcontributie voor elk geworven lid; in de meeste 
gevallen bedraagt die bonus dan € 65,-; ja u leest het goed € 65,-. 

Hoe kunt u leden werven?
Door hen te vertellen wat ze allemaal kunnen krijgen voor 
slechts € ��,- per maand (dat is nog geen € 0,35 per dag), nl.:
• een vakbondslidmaatschap met maatwerk zowel op  
 collectief vlak (CAO’s, reorganisaties ed.) als ook op   
 individueel vlak (persoonlijke kwesties) 
• én daarnaast een uitgebreid persoonlijk rechtsbijstands-  
 servicepakket 
• én het jaarlijks GRATIS invullen van uw belastingformulier
• én hulp bij alle denkbare situaties.

Wat moet u doen?
U moet héél veel leden werven, want hoe méér leden u 
werft, hoe meer u euro’s u kunt verdienen? Stel dat u 
20 leden werft, dan verdient u héél snel en makkelijk  
€ �.300,- . 

De nieuwe leden kunt u aanmelden via het daarvoor 
bestemde aanmeldingsformulier of via internet (www.
vakbondabw.nl). Het aanmeldingsformulier kunt u opvragen 
bij het secretariaat van de Vakbond ABW (0�5-57�9955).  
Het formulier dient dan ingevuld en ondertekend te worden 
door het nieuwe lid. Vergeet u niet om ook de gegevens van 
u zelf als ledenwerver in de daarvoor bestemde ruimte op 
het aanmeldingsformulier en u ontvangt kort daarna op uw 
bank- of girorekening € 65,- of de helft van de jaarcontributie. 
Uiteraard bij meerdere leden, het aantal geworven leden x € 
65,-.

Het aanmeldingsformulier van het nieuwe lid dient opgestuurd 
te worden naar:
 
Vakbond ABW 
Antwoordnummer ��3 
6�00 VB Heerlen (een postzegel is niet nodig) 

Zodra we de aanmelding hebben ontvangen, sturen we u de 
spelregels toe m.b.t. deze ledenwerfactie.

Aarzel niet en start meteen vandaag! Want hoe eerder u begint, 
des te sneller u euro’s wint.

Succes iedereen!

Weet u eigenlijk wel wie de Vakbond ABW is?
Weet u wel wat de Vakbond ABW doet?
Weet u voor wie de Vakbond ABW is?
Weet u waarom juist de Vakbond ABW die 
bond is waar u op zoek naar bent?

Al deze vragen worden beantwoord in de brochure 
‘Wegwijzer Vakbond ABW’, de vakbond voor 
iedereen. Deze brochure met aanmeldingsformulier  
kunt u telefonisch aanvragen, tel. 045-5719955.  
U vindt natuurlijk ook alle informatie over  
wie we zijn en wat we doen op onze website:
www.vakbondabw.nl.

WEGWIJZER
VAKBOND ABW

“de vakbond voor iedereen!”



Misschien bent u het wel, maar weet u het 
niet: mantelzorger. In Nederland zijn er 
meer dan twee miljoen mensen die zorgen 
voor  hun partner, familielid of een vriend 
die chronisch ziek of gehandicapt is. Vaak 
is die hulp onmisbaar en in veel gevallen 
is het hulp voor een langere periode. Dat 
kan consequenties hebben, zeker als de 
mantelzorg gecombineerd moet worden 
met een gezin of een baan. In veel 
gevallen kan de mantelzorgmakelaar een 
helpende hand bieden.

Peter Hamer, woonachtig in Heerlen en 
werkzaam in een groot deel van Limburg, 
is sinds enkele jaren mantelzorgmakelaar. 
Een gat in de markt. De mantelzorger heeft 
een belangrijke plaats gekregen binnen 
de samenleving. Steeds vaker wordt 
een beroep gedaan op de mantelzorger. 
Maar hoe krijgt men alles voor de zieke 
geregeld? ‘Een groot deel, ik vermoed 
een op de zes, mantelzorgers heeft het 
zwaar. Ze dreigen overbelast te raken. 
Dat probeer ik te voorkomen. Ik neem de 
regeltaken over. Vaak zitten emoties in 
de weg waardoor de mantelzorgers  niet 
meer goed kunnen beredeneren welke 
stappen ze moeten zetten. Ook het 
ingewikkelde stelsel in Nederland zorgt 
voor toenemende belasting,’ vertelt Peter 
Hamer, die Bedrijfskunde studeerde aan 
de TU in Eindhoven. 

Wat gebeurt er als Peter Hamer een 
verzoek krijgt van een cliënt? ‘Dat begint 
altijd met een vraaggesprek waarin 
allerlei onderwerpen besproken wor-
den. Dat kunnen vragen zijn over het 
persoonsgebondenbudget (PGB), over 
aanpassingen, zorgverlof of respijt-
mogelijkheden. Zodra ik dat weet, ga ik 
aan de slag met het regelen hiervan. Ik 
onderzoek altijd de wettelijke regelgeving, 
deze verandert soms met de dag.’

Hierdoor krijgt de mantelzorger meer 
rust en ruimte voor andere taken 
zoals bijvoorbeeld werk of hobby.  

Al meer dan tien jaar geleden 
ontstond de functie van man-
telzorgmakelaar toen binnen de 
EU werd afgesproken dat er meer 
mensen gestimuleerd moesten 
worden om deel te nemen aan het 
arbeidsproces. Hierdoor ontstond het 
project Dagindeling van het ministerie van 
SZW. Veel mensen waren mantelzorger 
en kregen een betaalde baan. Hierdoor 
ontstonden knelpunten als tijdgebrek. 
Tegelijkertijd werden de zorg verminderd 
en de regels ingewikkelder. Deze knel-
punten hebben in het jaar 2000 tot de 
ontwikkeling van de mantelzorgmakelaar 
geleid. De eerste mantelzorgmakelaar 
regelde op proef zaken voor mantelzorgers 
die zorg en betaalde arbeid combineerden. 
Een trend was gezet. Inmiddels is er een 
landelijke organisatie actief als man-
telzorgmakelaar, waartoe ook Peter 
Hamer behoort. 

De makelaar biedt hulp als het gaat om 
‘bovennormale zorg voor elkaar.’ ‘Stel uw 
partner krijgt een hersenbloeding. Dan 
verandert er veel. De zorg voor je kinderen 
valt onder de normale zorg, maar de zorg 
voor je man wordt ‘bovennormale zorg’ 
genoemd. U moet zaken regelen, thuis en 
op het werk. Misschien moet de woning 
worden veranderd, de auto aangepast. 
Dat zijn zaken die ik kan regelen,’ legt 
Peter Hamer uit. Een andere keer kan 
het zijn dat ik cliënten attent maak op 
lotgenotencontact. Misschien wisten ze 
niet van het bestaan er van en blijken ze 
er wel behoefte aan te hebben.’

De zorgverzekeraars raken steeds beter 
overtuigd van de meerwaarde van een 

mantelzorgmakelaar. Zo vergoedt 
Univé het inschakelen van de 
mantelzorgmakelaar al,  en staat een 
aantal andere maatschappijen open 
voor deze ontwikkeling. 

Peter Hamer begeleidt de cliënten tot 
het moment dat de zaken zijn geregeld. 
Na afloop hiervan wordt iedere cliënt 
gevraagd naar de tevredenheid over de 
inzet van mantelzorgmakelaar. In 2007 
resulteerde dat in een 8,5 voor het werk 
dat door de mantelzorgmakelaars in 
Nederland werd geboden. ‘De cliënten 
zijn blij dat we er zijn. De complexe 
situaties nemen alleen maar toe. Het is 
niet eenvoudig om zaken en goede zorg 
te regelen. Bovendien kost het veel tijd 
en die kunnen mantelzorgers aan iets 
anders besteden.’ 

Meer informatie over de mantel-
zorgmakelaar vindt u op www.
mantelzorgmakelaar.nl of bel naar  Peter 
Hamer:  06 532 867 �2.

Even voorstellen...
Peter Hamers, mantelzorgmakelaar

      Een regelneef voor als zorg intensief wordt
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Vakbond ABW biedt leden zéér scherp tarief aan bij me-
dische keuring klein en groot rijbewijs!

Beste leden,

Vanaf medio juni 2008 biedt de Vakbond ABW aan al haar leden 
de mogelijkheid om gebruik te maken van een  zeer scherp ta-
rief bij een medische keuring van het klein en groot rijbewijs.

Speciaal en alleen voor ONZE leden kunnen we vanwege een 
samenwerking met Bureau Meditex/Avensa KAM Arbo te Sit-
tard deze keuringen tegen een zeer scherper tarief aanbieden, 
nl. € 25,- en € 50,-.
Normaal liggen de tarieven voor beide rijbewijzen een stuk ho-
ger, maar voor onze leden hebben we dus een FIKSE korting 
bedongen!

Wie verricht de medische keuring voor het klein en groot rijbewijs?

Het Bureau Meditex/Avensa Kam Arbo in Sittrad verricht deze 
keuringen.
Dit bureau is een  particulier initiatief en speelt zeer snel in op 
de vraag naar medische keuringen. Deze keuringen worden op 
afspraak ook in de avonduren verricht en in het weekend.
Behalve de medische keuringen voor het rijbewijs verricht 
Meditiex/Avensa KAM Arbo nog veel meer keuringen (o.a. 
duiksportkeuringen, acceptatiekeuringen, bodemonderzoek-
sanering keuringen, medische juridische keuringen, bloedon-
derzoek, taxipas, chauffeurs keuringen en brandwacht/pers-
luchtkeuringen.
Voor meer informatie surf naar www.bureaumeditex.nl

Hoe maak ik een afspraak?

U belt met het bureau Meditex/Avensa  door het volgende 
nummer te bellen, 0�6-�52 38 �8. Hun adres is Leyenbroeker-
weg 96  te 6�32 CH in Sittard.

Wat moet ik als ABW-lid doen om in aanmerking te komen voor dit 
zeer scherpe tarief?

Als u belt met Meditex-Avensa en u wilt als ABW-lid gebruik 
maken van dit zeer scherpe tarief, dan moet u de volgende ge-
gevens paraat hebben:
- Bondsnummer
- Naam
- Straat, postcode + woonplaats

En wat als ik mijn bondsnummer niet ken?

Dat is geen enkel probleem. U kunt dan met de bond bellen, 

tel. 0�5- 57� 99 55. We staan te allen tijde klaar om uw vragen 
te beantwoorden. 

En als ik nu een afspraak heb gemaakt, wat moet ik dan verder 
doen?

Als u belt met Meditex/Avensa, dan zullen ze aan u vragen om 
de volgende zaken mee te nemen.
- Uw rijbewijs.
- Een eigen verklaring:
Deze moet u bij uw gemeente afhalen. Deze verklaring bestaat 
uit twee gedeeltes. Een gedeelte dient u zelf in vullen, de an-
dere doet Meditex-Avensa voor u.
- Envelop+postzegel van �� eurocent.
- Een overzicht van al uw medicatie.
- Ochtendurine. 

En als ik nu de medische keuring heb gedaan, wat moet ik dan nog 
doen?

Als u de keuring hebt  gedaan, dan dient u contant te betalen. 
Het bedrag is afhankelijk van het soort rijbewijs waarvoor u 
kiest: bij de medische keuring van een klein rijbewijs betaalt u 
€ 25,- en van een groot rijbewijs € 50,-. 

Meer weten?

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen, neem 
dan contact op met Indra Kandhai (secretaris/penningmees-
ter), tel. 0�5- 57� 99 55. Mailen mag ook en wel naar ika@vak-
bondabw.nl

Medische keuring rijbewijs
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NIEUWE RICHTLIJN PASSENDE ARBEID WW OM 
LANGDURIG WERKLOZEN AAN DE SLAG TE HELPEN

Voor mensen die vanaf � juli werkloos worden, wordt alle arbeid 
na een jaar werkloosheid passend. Minister Donner van Sociale 
Zaken heeft hiervoor de ‘richtlijn passende arbeid 2008’ 
opgesteld. Deze richtlijn, die op � juli 2008  is gepubliceerd in de 
Staatscourant, geldt voor mensen die een jaar werkloos zijn. 
Hij heeft daarom in de praktijk effect vanaf � juli 2009.
In beginsel moet elke werkloze straks na een jaar solliciteren op elke 
beschikbare baan. De richtlijn is bedoeld om meer langdurig werklozen 
aan de slag te helpen. Tot nu toe lukt dat onvoldoende. Eind 2007 waren 
er bijvoorbeeld 236.000 vacatures, terwijl bijna �00.000 mensen langer dan 
een jaar werkloos waren en een WW-uitkering kregen. Donner wil met de 
nieuwe richtlijn voorkomen dat werklozen onnodig lang langs de kant staan. 
Uit onderzoek blijkt dat hoe langer iemand werkloos is, des te kleiner de kans 
op een baan.
De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor werknemers die voor � juli 2008 
werkloos zijn geworden. Voor hen blijven de oude regels van kracht.

Bron: min SZW

AFSCHAFFING AOW-PARTNERTOESLAG VRIJWEL ONBEKEND

Weinig mensen weten dat de AOW-partnertoeslag in 20�5 wordt afgeschaft. 
Een op de 5 mensen is daarvan op de hoogte. Bij de mensen die gevolgen 
ondervinden van de afschaffing is de bekendheid groter (� op de 3). Dat 
blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Mensen die op of na � januari 20�5 65 jaar worden, ontvangen geen AOW- 
partnertoeslag meer voor hun jongere partner. 
Er komt een nieuwe informatiecampagne om mensen die het aangaat voor te 
lichten over de gevolgen die deze afschaffing voor hen kan hebben, zodat zij hier 
tijdig op kunnen inspelen door bijvoorbeeld te sparen of een baan te zoeken.
Alle gehuwde mensen die als eersten te maken krijgen met de afschaffing van de 
partnertoeslag krijgen een persoonlijke brief.
Nu krijgen partners die nog geen 65 jaar zijn en geen of weinig inkomen hebben, 
een toeslag van maximaal 50 procent van het minimumloon, dat is ongeveer 
700 euro per maand.  In �996 is besloten om de AOW-partnertoeslag per 20�5 
af te schaffen, omdat steeds meer vrouwen economisch zelfstandig zijn en om 
te stimuleren (meer) te gaan werken.

Bron: Min SZW.

Voor u gelezen
Sociaal-actueel nieuws

BELEID IN WORDING: LANGDURIG-
HEIDSTOESLAG OOK VOOR GEDEEL-
TELIJK ARBEIDSGESCHIKTEN

Wat verandert er?
Mensen die een uitkering ontvangen omdat zij 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (WAO, WGA, 
WAZ, Wajong), kunnen net als mensen met 
een bijstandsuitkering in aanmerking komen 
voor extra steun (de langdurigheidstoeslag) 
als zij langer dan vijf jaar een uitkering hebben 
en geen kans maken om werk te vinden.

Wie krijgen er mee te maken?
Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die langer dan 
vijf jaar een uitkering (WAO, Wajong, WGA) 
ontvangen en die geen kans maken om werk 
te vinden.

Waarom doet het kabinet dit?
Met deze wetswijziging wordt een uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep in de wet 
vastgelegd. Volgens de Raad is het onderscheid 
tussen mensen met bijstand en gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten met een uitkering on-
terecht, omdat het voor de laatste groep niet 
makkelijker is om werk te vinden.

Wanneer treedt de wetswijziging in werking?
Na publicatie in het Staatsblad. In de prak-
tijk kunnen gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
zich al bij hun gemeente melden voor de 
langdurigheidstoeslag. Aan deze uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep wordt 
namelijk direct gevolg gegeven.

Bron: Min SZW
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Mag ik worden ontslagen als ik ziek of 
arbeidsongeschikt ben?

U mag volgens het ontslagrecht niet 
binnen twee jaar worden ontslagen als u 
arbeidsongeschikt bent. Pas als u langer dan 
twee jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, kan 
uw werkgever voor u ontslag aanvragen bij 
het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 
Maar ik plaats gelijk de volgende kantteke-
ning, nl. dat in een aantal gevallen u wel 
binnen twee jaar kunt worden ontslagen. Dit 
is het geval als: 

-   U ziek bent geworden nadat het CWI een  
  verzoek om ontslag van uw werkgever  
  heeft ontvangen. 
-   U volgens het UWV niet of onvoldoende  
  meewerkt aan uw re-integratie. Hiervan  
  kan sprake zijn als u bijvoorbeeld niet  
  meewerkt aan scholing of geen ander  
  passend werk wilt gaan doen. 
-   In uw cao een bepaling staat waardoor u
  wel binnen twee jaar kunt worden   
  ontslagen. 
Maar ook als u regelmatig ziek bent, kan 
uw werkgever het CWI toestemming vragen 
u te ontslaan. Dit kan hij doen als door 
uw ziekte het werk van uw collega’s of het 
productieproces onder druk komt te staan.  
 

Het CWI kijkt hierbij dan naar de volgende 
zaken:
-   de gevolgen van uw ziekteverzuim voor  
  de organisatie;
-   de hoogte van het ziekteverzuim binnen  
  de organisatie;
-   de mogelijkheden om de arbeids-  
  omstandigheden te verbeteren. 

Begrijp ik u goed dat als ik dus langer dan twee 
jaar arbeidsongeschikt of ziek ben, dat ik dan 
ontslagen kan worden?

Ja, als u langer dan twee jaar arbeidsonge-
schikt of ziek bent, dan kan uw werkgever een 
verzoek om een ontslagvergunning indienen 
bij het CWI. 
Maar in de praktijk gaat het meestal als 
volgt. Als u na twee jaar ziekte niet of 
niet volledig aan het werk bent, volgt 
een keuring van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). 
De UWV-arts en de arbeidsdeskundige bepa-
len uw eventuele arbeidsongeschiktheid. Dat 
gebeurt door het zo-geheten ‘loonverlies’ vast 
te stellen. Uw loonverlies is dat wat u door 
ziekte of handicap minder kunt verdienen 
dan daarvoor. De Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) maakt vervolgens 
verschil tussen vier groepen:

�. Loonverlies van minder dan 35%.
Bij een loonverlies van minder dan 35% bent 
u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. 
U gaat (weer) aan het werk en blijft in 
dienst van uw werkgever. Samen met uw 
werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven 
werken. Dat kan bijvoorbeeld door ander 
werk, aanpassing van uw werkplek of werken 
bij een andere werkgever. Als dit allemaal 
niet lukt, dan kan uw werkgever eventueel 
na twee jaar arbeidsongeschiktheid een 
ontslagvergunning aanvragen. Als u daardoor 
werkloos wordt, gaan voor u de regels van de 
Werkloosheidswet (WW) gelden. 

2. Loonverlies van minstens 35%, maar min-
der dan 80%.
U valt dan onder de regeling Werkhervatting 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). 

3. Loonverlies van minstens 80% met een re-
delijke kans op herstel.
Uw arbeidsongeschiktheid is tijdelijk. U valt 
onder de regeling WGA. 

�. Loonverlies van minstens 80% met weinig 

of geen kans op herstel.
U valt dan onder de Regeling inkomensvoor-
ziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) 
en u ontvangt een uitkering gebaseerd op uw 
laatstverdiende loon. 

Stel nu dat ik helemaal niet meer kan werken, 
wat geldt er dan voor mij?
 

Laat ik dit vooraf opmerken nl. dat u 
bij volledige en langdurige arbeidsonge-
schiktheid recht heeft op een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering en u bent volledig 
en langdurig arbeidsongeschikt als u niet 
meer dan 20% van uw laatstverdiende loon 
kunt verdienen en u ook niet meer beter kunt 
worden, dus datgene wat ik eerder noemde bij 
punt �. In deze situatie is er dan sprake van 
een zogeheten loonverlies van 80% of meer. 
U ontvangt een uitkering op grond van de 
Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen: 
de Regeling inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten (IVA). De IVA kent een 
uitkering die 75% van uw laatstverdiende 
loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum 
in de vorm van het maximumdagloon. Het 
maximumdagloon is per � juli 2008 vast-
gesteld op € �79,90. 

In de volgende editie van Vizier bespreek ik 
de volgende vraag:
Wanneer verandert mijn tijdelijke arbeids-
contract in een vast contract?

Heeft u ook een vraag aan Jack, mail die 
naar balie@vakbondabw.nl

Vraag het aan
Jack In de rubriek ‘Vraag het 

aan Jack’ bespreekt voor-
zitter Jack Hurxkens een 
vraag van de leden die hij 

tijdens zijn spreekuur 
tegenkomt.
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

DSM
Tijdens het zomerreces zijn de gezamenlijke vakbonden 
uiteraard “on speaking terms” gebleven met DSM. Op �8 
september jl. zijn de CAO-onderhandelingen voortgezet. 
Tevens zijn wij als Vakbond ABW nauw betrokken bij de 
voorgenomen verkoop van Solutech (onderdeel Dyneema, 
DSM). Wij nemen onder meer zitting in de projectgroep 
Kameleon. Van hieruit hebben wij overleg gevoerd met de 
aspirant koper en hebben informatie ontvangen over zijn 
“ondernemingsplan” met betrekking tot Solutech.

Licom
Er is een principeakkoord met de directie van Licom over de Licom 
NV CAO, waarin ook de laatste twee punten naar tevredenheid 
zijn afgehandeld, namelijk de eigen bijdrage bij gebruik van eigen 
auto voor dienstreizen en de CAO- bepaling inzake de uitkering 
bij arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is geweest het daar 
waar mogelijk volgen van de SW CAO. Het resultaat is voorgelegd 
aan de leden en die gaan akkoord.

Maecon
Het principeakkoord voor de medewerkers die onder de CAO 
EAM Werk vallen is door de leden goedgekeurd.
Tevens heeft Maecon een reorganisatie aangekondigd waarbij 
gedwongen ontslagen niet uitgesloten worden. Als Vakbond 
ABW zijn we betrokken bij het opstellen van het Sociaal Plan.

MeanderGroep
In de bedrijfsledengroep Zorg is uitgebreid stil gestaan bij de 
reorganisatie van de Thuiszorg binnen Meander. Als Vakbond 
ABW proberen we nog overleg te voeren met de Raad van 
Bestuur om bij de nadere invulling van het Sociaal Plan be-
trokken te worden.

Profcore
De problematiek rondom de pensioenen (overgang van MN 
services naar Reaal pensioen voor 9� medewerkers) is nog 
steeds niet opgelost. De pensioendeskundige heeft berekend 
dat er grote verschillen zitten in de pensioenrechten. Nu is de 
pensioendeskundige van de werkgever aan zet om nogmaals 
berekeningen te maken en te kijken of deze waardeoverdracht 
wel nog gaat plaatsvinden. Voortzetting volgt in oktober. 
Tegelijkertijd is het CAO-overleg gestart. 

Rolduc, Conferentieoord
In oktober zal er wederom een  periodiek overleg plaatsvinden 
met de directie. Dan zal gekeken worden of er een loonsverhoging 
kan plaatsvinden.

SABIC
Op 27 augustus jl. heeft de 
laatste CAO-onderhandeling 
plaatsgevonden en heeft de directie van SABIC een eindbod 
neergelegd. Er is dus geen principeakkoord bereikt.
Het eindbod omvatte onder meer een initiële loonsverhoging 
van 3,5 %. De werkgever heeft bij de onderhandelingen onze 
voorstellen over o.a. de verhoging van de reiskostenvergoeding 
woon-werkverkeer en de verhoging van de vloeren van de 
loonschalen, helemaal verworpen.
Inmiddels hebben de ledenvergadering al plaatsgevonden en 
hebben de leden het eindbod verworpen. De gezamenlijke 
vakbonden hebben inmiddels een brief geschreven aan de 
directie en hebben dit resultaat aan hen medegedeeld en 
verzocht om nogmaals in overleg te treden. Indien dit niet zal 
gebeuren, dan zal het actietraject worden ingezet.

Soft Drinks International (SDI)
De werknemers van SDI hebben sedert jaren geen 
loonsverhoging meer uitbetaald gekregen. Volgens de 
arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 200� in 
dienst zijn getreden, is de CAO voor de drankenindustrie van 
toepassing. Hierin zijn wel degelijk jaarlijkse loonsverhogingen 
opgenomen. Deze werknemers maken aanspraak op een 
loonvordering over de afgelopen vijf jaren.
Inmiddels hebben twee ledenvergaderingen plaatsgevonden. 
De leden hebben gestemd en zijn bereid om deze procedure te 
starten. 

Stichting Regionaal Onderwijs Limburg.
Inmiddels zijn door de drie betrokken bonden een inzetbrief 
aangeboden aan de directie. De onderhandelingen zijn op 23 
september jl. gestart.

The Phone House
In oktober starten de CAO-onderhandelingen voor 2009.

WML
De directie van WML heeft de ondernemingsraad toegezegd 
de plannen voor de reorganisatie nader te onderbouwen. 
De verwachting is dat dit onderzoek begin 2009 is afgerond. 
Inmiddels is door de drie betrokken bonden een ledenvergade-
ring gehouden. De leden hebben zich hierin uitgesproken het 
overleg met de directie over het Sociaal Plan voorlopig aan te 
houden tot meer bekend is over de inhoud van de plannen.
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Wist u dat...    

... U als ABW-lid per � januari 2008 voor ieder geworven lid in 
aanmerking kunt komen voor een bonus van € 65,-?
 
... U voor slechts € ��,- per maand (nog geen 35 eurocent per dag) 
een ABW-lidmaatschap heeft met niet alleen een uitgebreid 
servicepakket 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 € �6,- 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 voor-
deliger is en slechts € ��,- 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 �8 jaar of 
ouder bent en uw maandelijks netto gezinsinkomen (het 
inkomen van aanvrager en eventuele partner tezamen) niet 
hoger is dan ��0% van de voor uw leefsituatie vergelijkbare 
bijstandsnorm? 

... De Vakbond ABW De Vakbond is voor iedereen in Limburg?

Op 16 juni jl. is de nieuwe website van de Vakbond ABW 
gelanceerd. Met deze facelift willen we vanaf nu onze 
leden nog beter, sneller, interactiever informeren en 
ook nog beter inspelen op de wensen van onze leden. 
Indien u onze nieuwe website nog niet hebt bezocht, dan 
attenderen we u in een nutshell op de vernieuwingen.

Wat is nieuw?
Weblog van jullie voorzitter Jack Hurxkens. Regelmatig zal 
jullie voorzitter via zijn eigen weblog zijn bevindingen geven 
over zaken die spelen in vakbondsland.
 
Digitaal stemmen op CAO-resultaten
Zo kunnen vanaf nu de leden werkzaam bij de bedrijven 
waar de Vakbond ABW CAO-partner is via de website 
hun stem uitbrengen en aangeven of ze vóór of tegen een 
principeakkoord zijn.

Regelmatig houden van polls
Dit gaan we doen omdat we willen weten hoe onze leden over 
bepaalde zaken denken.

Wij Feliciteren
In deze rubriek feliciteren we elke dag onze jarige leden én 
elke maand onze  jubilarissen.
 
Intenties
In de toekomst willen we via digitale nieuwsbrieven jullie nog 
sneller/beter informeren over zaken die spelen in jullie bedrijf 
of betrekking hebben op je cao.
 
Verzamelen van e-mailadressen
Om jullie in de toekomst nog beter te informeren 
via bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven hebben 
we jullie e-mailadressen nodig. Om dit te 
versnellen hebben we het volgende bedacht: 
Als jullie voor de eerste keer onze nieuwe website bezoeken, 
dan moet je inloggen met je e-mailadres en bondsnummer. 
Op deze manier verzamelen we jullie e-mailadressen. Ken je 
je bondsnummer niet, dan klik je bij ‘bondsnummer vergeten’ 
en dan wordt je bondsnummer naar je gemaild.
 
Prikbord
Je kunt als lid de berichten op het prikbord lezen en een 
bericht plaatsen. Het plaatsen van berichten geldt alleen voor 
aangesloten leden.
 
Wat nog meer?
Laat ons weten wat jullie van deze nieuwe opzet vinden en mail 
je reactie naar ika@vakbondabw.nl. We rekenen op jullie!

Nieuwe website 
Vakbond ABW
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BLIKSEMACTIE ARBEIDSINSPECTIE IN DE BOUW

Bij een bliksemactie van de Arbeidsinspectie in de bouw kregen 
�3 bedrijven een boete, omdat gewerkt werd met onveilige 
steigers, ladders en trappen. Vallen van steigers en ladders is 
namelijk een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken in 
de bouw.
 
De inspecteurs kwamen ook andere misstanden tegen. Zo waren 
bouwers op een onveilige manier bezig asbest te verwijderen of 
waren ze zonder bescherming bezig met zagen of slijpen van 
materialen waarbij kwartsstof vrijkwam. Beide stoffen kunnen 
ernstige longziekten en kanker veroorzaken. 

De Arbeidsinspectie is dan ook van plan vaker dit soort 
bliksemacties te houden en bij het gereed maken van de kopij 
vernamen we dat de Arbeidsinspectie onlangs ook gecontroleerd 
heeft of dakdekkers veilig en gezond werken. Hun werk 
is riskant vanwege valgevaar, zwaar tillen en brandgevaar. 
Gevaarlijke stoffen zijn ook een inspectiepunt: werknemers 
moeten beschermd worden tegen kankerverwekkend kwart-
sstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden. 

Verder besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan brand-
veiligheid: open vuur bij werkzaamheden vraagt extra 
maatregelen om te voorkomen dat een gebouw afbrandt.

HELFT BOUWSECTOR TILT TE ZWAAR

Werknemers in de bouwsector tillen tijdens hun werk vaak 
zwaar materiaal zonder hulpmiddelen te gebruiken. Bij 
controles van de Arbeidsinspectie bleek bijna de helft van de 
bouwvakkers te zwaar te tillen. 

Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie op �75 bouwplaatsen 
bekeken hoeveel kilo glaszetters, gevelmonteurs en be-
tonstaalvlechters tijdens hun werk tillen. In �� % van de 
gevallen werd te zwaar getild. Als dat structureel gebeurt, leidt 
dat tot overbelasting, met als gevolg klachten aan rug, knieën 
en armen. Het kan werknemers zelfs blijvend arbeidsongeschikt 
maken. Ruim eenderde van de bouwvakkers die in de WIA 
terechtkomen, hebben last van hun gewrichten of hun rug.

Bij de inspecties bleek dat bouwvakkers nog regelmatig 
glasplaten of stenen trottoirbanden met de hand tillen, 
terwijl ze daar eigenlijk hulpmiddelen bij moeten gebruiken, 
zoals kranen of apparaten die ver kunnen reiken. Vaak 
bleken ze eenvoudigweg niet te weten dat die bestaan. Ook 
fysieke beperkingen stonden het gebruik soms letterlijk in de 
weg, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek op de werkplek of 
versperringen door machines of ander bouwmateriaal. Als de 
aanwezige hulpmiddelen voor sjouwen en sjorren niet werden 
gebruikt, was dat in ruim tachtig procent van de gevallen omdat 
ze technisch niet in orde of slecht bereikbaar waren.

Uit de controles werd duidelijk dat het gedrag van werknemers 
rondom tillen voor een groot deel wordt bepaald door het 
denken en doen daarover van direct leidinggevenden. In de 
praktijk vinden zij het tillen van te zware gewichten vaak 
minder belangrijk dan bijvoorbeeld het gevaar dat bouwvakkers 
van een steiger vallen. De kennis over het inzetten van 
hulpmiddelen moet daarom beter worden verspreid. Verder 
zouden er op een bouwplaats minder machines of materialen 
in de weg moeten staan. Tot slot zorgt een goede planning 
van de werkzaamheden ervoor dat hulpmiddelen makkelijker 
ingezet kunnen worden.

De Arbeidsinspectie blijft controleren op de manier van tillen in 
de bouw. Dit zal gebeuren tijdens de inspecties op bouwplaatsen 
die het hele jaar door plaatsvinden. Bovendien zal komend 
najaar een gerichte inspectiecampagne plaatsvinden. Deze 
vindt gelijktijdig ook in andere Europese landen plaats. De 
Arbeidsinspectie gaat daarnaast met de bouwsector bespreken 
hoe die het tilgedrag van de werknemers gaat verbeteren.

Bron: min SZW

Voor u gelezen
✁
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Beste lezer van Vizier,
Beste ABW-lid,

Zoals u weet verschijnt Vizier vanaf 1 januari 2008 
in kleur. Via deze nieuwe opzet willen we ons beter en 
informatiever aan u presenteren. Voor de redactie van 
Vizier telt de mening van haar lezers en graag willen we 
weten wat u van deze nieuwe opzet vindt.

We streven in ieder geval voortdurend naar een hogere 
kwaliteit van vorm en inhoud, iets dat nog beter aansluit 
bij uw wensen.

We kunnen uw commentaar en voorstellen hierbij dan 
ook heel goed gebruiken. Daarom vragen we u om vijf 
minuutjes van uw tijd om deze vragenlijst in te vullen.

Redactie Vizier

Svp in een envelop zonder postzegel vóór 15 -11
sturen naar
Vakbond ABW
T.a.v. Redactie Vizier
Antwoordnummer 113
6400 VB Heerlen 
 

Of faxen naar 045- 571 53 60 

Of e-mailen naar ika@vakbondabw.nl

PERSOONLIJKE INFORMATIE 

Bondsnr. 
 
Naam:

Straat: 

Postcode+ Woonplaats:

INHOUD
Wat vindt u van de keuze van onderwerpen?
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van de actualiteit?   
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van de objectiviteit?   
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van het taalgebruik?
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van de leesbaarheid?   
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

LAY-OUT
Wat vindt u van de indeling (plaats van de artikelen)? 
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van de cover (de voorpagina)?
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening
 
Wat vindt u van het kleurgebruik?   
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van de foto’s?    
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

Wat vindt u van de illustraties?   
❏ zeer goed   ❏ goed   ❏ voldoende   ❏ slecht   ❏ geen mening

GEBRUIK
Bewaart u Vizier?
❏ ja  
❏ nee 
Zo ja, hoe lang? 

Worden artikelen op uw werk gelezen?
❏ altijd 
❏ soms 
❏ zelden 
❏ nooit

Worden er onder collega’s over artikelen in Vizier 
gediscussieerd of gepraat?
❏ altijd 
❏ soms 
❏ zelden 
❏ nooit
Zo ja, welk artikel was dat?

Lezersonderzoek Vizier

✁



Hoe leest u Vizier?
❏ grondig
❏ hier en daar een artikel
❏ louter doorbladeren
❏ titels en inleidingen
❏ enkel korte berichtjes

Welke rubrieken vindt u interessant?
❏ De column van de voorzitter
❏ CAO-Nieuws
❏ Voor u gelezen (Sociaal-actueel Nieuws)
❏ Op bezoek bij (nieuws over de door de vakbonds-   
     bestuurders bezochte bedrijven)
❏ Vraag het aan Jack
❏ Even voorstellen? 
❏ Wist u dat?
❏ Wij feliciteren 
❏ Overledenen 
❏  Overige wisselende rubrieken zoals 
   - Algemene Vergadering 
   - Jubilarissenhuldiging 
   - Uitslag OR-verkiezingen 
   -  
   -
   -

Welke artikelen vond u het meest interessant van de 
afgelopen jaargang? 

Welke het minst? 

Welke onderwerpen moeten ook aan bod komen? Oftewel wat 
mist u? 

ALGEMEEN
Met welk cijfer (van � t/m �0) zou u Vizier waarderen?  
� = zeer slecht; �0 = zeer uitmuntend

Opmerking:

✁

Welke suggesties heeft u voor de verbetering van het blad? 

�6
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen oktober 2008
L. Lmoudn uit Heerlen
S.A.B.M. Tummers-Nijsten uit Moorveld
J.A.B. Ferri uit Kerkrade
M.E.M.A. Mennen uit Voerendaal

40-jarige jubilaris oktober 2008 
J. van de Velden uit Heerlen

25-jarige jubilarissen november 2008
G.P.M. Backes uit Echt
A.M.A. Tini uit Heerlen

40-jarige jubilaris november 2008 
F.A.G. Hubert uit Kerkrade

50-jarige jubilaris november 2008 
F.J. Verjans uit Sittard
M.L. Moes-Korsten uit Landgraaf

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

Overleden
Op 27 juli 2008 overleed in
de leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer A. Bouzagaoui uit Eygelshoven

Op 2 augustus 2008 overleed in
de leeftijd van 5� jaar ons bondslid
mevrouw E.G. Jacobi uit Heerlen

Op 9 augustus 2008 overleed in de leeftijd 
van 62 jaar ons bondslid mevrouw 
R.M. Wagenaar-Morlog uit Heerlen

Op �9 augustus 2008 overleed in 
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer J.S.H. Tummers uit Sittard

Op 22 augustus 2008 overleed in
de leeftijd van 8� jaar ons bondslid
de heer J. Paffen  uit Kerkrade

Op �2 september overleed in 
de leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer H. Machils uit Geleen

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

RECTIFICATIE JUBILARISSENHULDIGING 2008

In de vorige editie van Vizier is op pagina �5 per abuis een verkeerde foto geplaatst bij de rubriek ‘Jubilarissen aan het woord’. Bij 
het onderschrift ‘Zef Verjans (7�) uit Sittard, 50 jaar lid’ is de foto van de 50-jarige jubilaris P. Witvoet uit Kerkrade geplaatst.In 
het onderstaande de juiste foto van de 50-jarige jubilaris, de heer Zef Verjans en onze excuses hiervoor!

De redactie

✁
BENT U ZELFSTANDIG OF 

OVERWEEGT U DIT TE WORDEN?

De rol van de zzp’er  (zelfstandige 
zonder personeel)  in de economische 
samenleving wordt steeds belangrijker. 
Deze groep wordt niet voor niets 
de motor van de huidige economie 
genoemd. En  het aantal zzp’ers/free 
lancers neemt nog steeds toe. 
Als Vakbond ABW krijgen we wel 
eens vragen of we ook iets voor deze 
ondernemers kunnen betekenen.
Alvorens ons daadwerkelijk te profileren 
als belangenbehartiger willen we graag 
weten wat er speelt. Aan welke vorm 
van ondersteuning en advies bestaat 
behoefte en kunnen wij als vakbond hier 
een rol in vervullen.

Die vraag kan natuurlijk het best 
beantwoord worden door de leden 
die het betreft. Daarom organiseren 
we op maandag 3 november a.s. een 
informatieavond om �9.00 uur op het 
bondskantoor.
Bent u een zelfstandige zonder personeel 
of overweegt u dit te worden, bezoek 
dan deze informatieavond. Wij willen 
graag van u leren.
U kunt zich telefonisch of via de e-mail 
aanmelden via het secretariaat, tel. 0�5-
57�9955 of balie@vakkbondabw.nl ,  en 
wel vóór  25 oktober a.s. 
Zodra uw aanmelding binnen is, sturen 
we u een persoonlijke uitnodiging.
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Regel uw pakket schadeverzekeringen
makkelijk én voordelig online via

Vakbond ABW !

Werkzaamheden Valkenburgerweg
Beste leden,

Graag vragen we jullie aandacht voor het volgende.
In augustus jl. is de  gemeente Heerlen gestart met  een grote reconstructie van de Valkenburgerweg. Het betreft het gedeelte 
Valkenburgerweg tussen Douvenrade en de John F. Kennedylaan. Kortom het gedeelte waar het bondskantoor ligt.
Deze reconstructie is nodig vanwege de aanleg van nieuwe rioleringen en de herinrichting van de openbare 
ruimte en zal in � fasen geschieden, te beginnen in augustus, direct 
na de bouwvakvakantie, en eindigend in april 2009.

Het verkeer zal via borden omgeleid worden en de gemeente 
zegt dat ze er alles aan zal doen om de bereikbaarheid van ons 
kantoor zo goed mogelijk te houden. 
Maar een ding staat vast: overlast door de werkzaamheden 
zal onvermijdelijk zijn. 

We hopen op uw begrip en bij eventuele veranderingen in 
de planning houden we u op de hoogte.

Jack Hurxkens,
voorzitter.



Contributie
23 jaar en ouder    € ��,-  
2� en 22 jaar     € 9,50  
t/m 20 jaar     € 7,-  
Parttimers (20 uur per week of minder)  € 7,- 
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € �6,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 5,75
Gepensioneerden (65 plus)   € 7,-  
Gezinscontributie voor twee 65-plussers € ��,-  
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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Borrelpraat of de kracht van het verjaardagfeest

Herkent u het volgende? Denk je een goede beslissing te hebben genomen, mogelijk zelfs 
op basis van deskundig advies van de Vakbond ABW,  word je door deze en gene weer aan 
het twijfelen gebracht. Roep op een willekeurig verjaardagsfeest  eens dat je problemen 
hebt met de belasting en iedereen heeft dit wel eens meegemaakt. Opeens krijg je van links 
en rechts advies, waarbij de stelligheid  toeneemt naarmate er meer alcohol genuttigd is. 
De adviezen variëren van bezwaar aantekenen tot gewoon betalen, mogelijk nog met een 
illegale variant om toch tegemoet te komen aan het eigen rechtvaardigheidsgevoel. 
Of, gooi eens in de groep dat u twijfelt over een nieuwe baan en iedereen heeft er ervaring 
mee. Het ergst is dat je niet eens de gelegenheid krijgt om het hele verhaal te vertellen en 
iemand bij de tweede zin al roept: “schei uit, dat ken ik en vervolgens zijn eigen verhaal 
begint te vertellen. Of nog erger, 20 jaar geleden met een buurjongen gesproken heeft 
waarvan de achterneef hetzelfde had meegemaakt. En die was toen zo slim geweest om 
bij zijn oude baas te blijven en is nu directeur.  Hoe goed bedoeld ook dergelijke advies, u 
wordt er niet wijzer van. Sterker nog, misschien leidt twijfel wel tot een  foute beslissing.  
In de praktijk kom ik wel eens tegen dat leden moeilijk te overtuigen zijn omdat ze iets 
anders gehoord hebben. Praten als brugman helpt dan wel, maar vaak blijft enige twijfel. 
En niets is zo vervelend als een beslissing waarover je blijft twijfelen. 
Voor mij zitten er drie kanten aan dit fenomeen. 
Neem een beslissing door alle argumenten voor en tegen af te wegen en ga na wat voor 
jezelf belangrijk is. Vraag daar advies waar je deskundigheid mag verwachten. 
Als je zelf advies geeft, ga dan na of je het zeker weet of zelf hebt ervaren. Breng niet 
anderen aan het twijfelen als je je alleen kunt baseren op: “van horen zeggen”. 
En ten derde, blijf dit soort zaken bespreken op (verjaardags)feestjes, want het leidt vaak 
tot smeuïge verhalen. Neem alleen alles met een forse korrel zout. En wil je voorkomen 
dat anderen je proberen te overtuigen zeg dan gewoon “Ik ken iemand die het echt weet 
en dat is de Vakbond ABW”.

Will Kapell.

Borrelpraat...
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