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Uw N.A.W.-gegevens

Graag willen we de belangen van onze leden GOED en SNEL behartigen. Dit geldt zowel voor de collectieve belangenbehartiging 
als de individuele belangenbehartiging. Maar dit kunnen we alleen doen als we in het bezit zijn van de juiste gegevens van onze 
leden.

Zo komt het de laatste tijd te vaak voor dat als er dringende ontwikkelingen zich afspelen in de bedrijven (bijv. ontslagen in een 
bedrijf dat door de kredietcrisis is getroffen, reorganisatie, faillissement, cao-onderhandelingen enz. enz.),  we niet alle leden 
in dat bedrijf snel kunnen bereiken omdat sommige leden vergeten zijn aan ons door te geven dat ze inmiddels van werkgever 
veranderd zijn. 

En zo zijn er nog vele voorbeelden: het juiste adres, het juiste telefoonnummer en het juiste e-mailadres. 
Al deze gegevens zijn van groot belang.

Daarom vragen we u dringend om ons te helpen uw belangenbehartiging sneller te verrichten door als uw gegevens wijzigen, die 
tijdig aan ons door te geven, tel. 045-5719955 of via het e-mailadres balie@vakbondabw.nl of via de post, Valkenburgerweg 75, 
6419 AP Heerlen.

Mocht u niet zeker zijn van het feit dat onze administratie de juiste gegevens heeft, neem dan gerust contact met ons op om het 
een en ander te checken.

Ons secretariaat staat u graag te woord.

Attentie ABW-leden

Rijksweg Noord 100  |  6162 AM  Geleen  |  www.offermans-joosten.nl

Met het ABW-ledenpakket 
verdient u zelfs uw 
contributie ABW terug!

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

Bespaar vele euro’s 

op uw verzekeringen.
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Dit wil ik met u delen
Het jaar 2009

27 januari 2009, is de dag dat ik deze column schrijf en ik realiseer me daarbij dat dit 
alweer de 65ste jaargang is van Vizier. Ja,  beste leden; onze Vakbond ABW bestaat in 
2009 65 jaar en wel op 23 september aanstaande.
Een werkgroep is zich aan het bezinnen in welke vorm we hieraan  aandacht zullen 
schenken. In een volgende editie van Vizier zullen we hierover meer vertellen.
Maar een ding staat vast de Vakbond ABW staat al 65 jaar op eigen benen en daar 
mogen we met z’n allen héél trots op zijn.

Inmiddels heeft werkend Nederland ook zijn eerste loonstrookje ontvangen en wat 
meteen opvalt is dat de  koopkracht  voor werknemers niet zodanig  gestegen is zoals 
men ons heeft doen geloven.  De WW-premie  voor de werknemer is weliswaar per 
1 januari 2009 vervallen, maar dat merken alleen die mensen die een inkomen uit 
arbeid hebben en dan ook alleen maar de werknemers die een bruto inkomen  hebben 
wat hoger is dan bruto € 1326,75 per maand. Vele parttimers zullen dus geen 
voordeel hebben van dit zogenaamd “voordeel”.

De gevolgen van de kredietcrisis worden nu ook steeds meer zichtbaar. Eigenlijk lijkt 
het op onkruid. Het verspreidt zich in een rap tempo en het komt steeds dichterbij. 
Recente krantenkoppen ‘‘massaontslagen bij  ING, Philips en Corus’ doordringen 
ons nogmaals hiervan. Ook onze eigen Limburgse provincie heeft heel veel last van 
deze kredietcrisis. T.o.v. de overige Nederlandse provincies lijkt Limburg het zwaarst 
getroffen. De werkloosheid hier zal naar verwachting oplopen tot  boven de 10 % in 
2012. Pas in 2013 wordt een begin van herstel verwacht.
Ik juich de maatregelen van de Limburgse provincie om als een van de eerste 
provincies al noodmaatregelen te treffen en niet te wachten op plannen van het 
Rijk, dan ook van harte toe. Een speciaal kredietcrisisteam gaat  hulp bieden aan 
het midden- en klein bedrijf. Snel en kordaat handelen is mijns inziens  van eminent 
belang.
De gevolgen van de kredietcrisis merk je ook aan kleine dingen.  In de restaurants is 
het een stuk rustiger, in de winkels zie je steeds SALE  staan, de bioscopen zijn minder 
gevuld, de schouwburgen minder druk enz. enz.
Toen ik bij het schrijven van deze column las dat zelfs een zeer winstgevend bedrijf als 
Microsoft circa 5000 mensen moet ontslaan omdat de aankopen van consumenten 
uitblijven, kreeg ik toch een héél raar gevoel. Het blijkt dus, dat als niemand je 
producten koopt - ook al heb je een succesvolle zaak -, dan heeft dat consequenties en 
soms dusdanige consequenties dat er massa ontslagen het gevolg zijn.
Als Vakbond ABW zullen we datgene doen waarvoor we staan, nl. daar waar onze 
leden getroffen worden, zullen we hen met man en macht  bijstaan. 
Maar er is ook ander en mooier  nieuws.  De Vakbond ABW heeft onder haar 
werknemers weer een jubilaris. Eigenlijk is het een dubbel jubileum, 
nl. 25 jaar in dienst bij de Vakbond ABW en 25 jaar lid van de Vakbond 
ABW. De jubilaris is Karin Jelsma . Op  1 februari is ze 25 jaar in 
dienst als administratief medewerkster /secretaresse  en een 
maand later 25 jaar lid van de  Vakbond ABW . 
In deze Vizier vindt een interview met haar plaats.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

• Het bondskantoor is gesloten op   

 Goede Vrijdag 10 april a.s.

 • De Algemene Vergadering vindt in   

 2009 plaats op maandag 25 mei.

 • De jubilarishuldiging vindt in 2009   

 plaats op woensdag 10 juni.

 • Vizier verschijnt minimaal 6 keer   

 per jaar.

 • Het volgende nummer van Vizier   

 verschijnt medio 23 april 2009.

• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk 

 2 april a.s.

• Kijk voor het laatste nieuws op 

 www.vakbondabw.nl



CAO-Nieuws
De belangrijkste maatregelen

CAO PARTICULIERE BEVEILIGING
De nieuwe cao Particuliere Beveiliging 2008-2010 is een feit na 
een lang onderhandelingstraject tussen de vakbonden en werk-
geversvereniging VPB. De cao heeft een looptijd van 23 maan-
den, t.w. van 01-08-2008 tot 01-07 2010. Hieronder, de CAO op 
hoofdlijnen

Loonsverhoging
In de nieuwe cao is een totale loonsverhoging van 6,25 % afge-
sproken, waarvan met ingang van de eerste loonperiode 2009 de 
lonen met 3,25 % verhoogd worden en met ingang van de eerste 
loonperiode 2010 3 %. 

Functiewaardering
Cao-partijen zullen een loongebouw invoeren op basis van een 
ORBA functiewaarderingssysteem. 

Reiskosten
Belangrijke winst is de verhoging van de reiskostenvergoeding 
van € 0,13 per kilometer oplopend in vier stappen naar € 0,18 
kilometer in loonperiode 6 van 2010. 

Onregelmatigheidstoeslag
Er is geen verhoging van de onregelmatigheidstoeslag toeslagen 
voor avond- en nachtarbeid afgesproken. Voor de volgende on-
derhandeling is de deur geopend om de huidige onregelmatig-
heidstoeslagen te vergelijken met andere branches.   

ADV-dagen
Deze hebben de vakbonden kunnen behouden. 
Punten die de vakbonden hebben tegengehouden zijn de invoe-
ring van wachtdagen, het afschaffen van ouderendagen en ver-
dergaande flexibilisering van arbeid.

PRINCIPEAKKOORD CAO NBBU UITZENDKRACHTEN 
De cao heeft een looptijd van 1-04-2009 tot en met 31-12-2013.

 Algemeen
De afspraken over loon zijn voor een periode van 2 jaar gemaakt. 

Lonen
In de NBBU-cao wordt vanaf dag 1 het zogeheten loonverhou-
dingsvoorschrift toegepast, waardoor uitzendkrachten hetzelfde 
salaris betaald krijgen als vaste medewerkers bij de inleners. 

Fondsen
In de cao zijn afspraken gemaakt over scholing van uitzend-
krachten. In 2009 en 2010 zal de bijdrage van de werkgevers aan 
scholing aanzienlijk stijgen. 

PRINCIPEAKKOORD CAO UITZENDKRACHTEN ABU  
De cao heeft een looptijd van 29-03-2009 t/m 30-03-2014.
 
Algemeen
De afspraken over loon zijn voor een periode van 2 jaar gemaakt. 

Lonen
De ABU kent een eigen loongebouw voor de uitbetaling in de 
eerste 26 weken, waarin de uitzendkracht werkzaam is bij een 
bedrijf. Met de ABU is afgesproken dat rond 1-04-2009 en 2010 
overleg is over de loonsverhoging (binnen het eigen loongebouw) 
voor uitzendkrachten. De CAO-index (een samenvatting van de 
loonsverhogingen in de belangrijkste sectoren waarin wordt uit-
gezonden) is daarbij het richtsnoer.
Daarnaast is afgesproken dat uitzendkrachten gemakkelijker 
onder de vakkrachtenbepaling kunnen vallen, waardoor de belo-
ning volgens de cao van de inlener direct van toepassing wordt. 

Fondsen
In 2009 en 2010 zal de bijdrage van de werkgevers aan scholing 
aanzienlijk stijgen. 

PRINCIPEAKKOORD CAO ALBERT HEIJN DISTRIBUTIE-
CENTRA 
De cao heeft een looptijd van 15-10-2008 t/m 14-10-2009.
 
Lonen
De lonen worden verhoogd: per periode 10-2008 3,25%. De 
Jeugdschalen voor 18-jarigen worden geschrapt. Voor 19-jari-
gen die één jaar in dienst zijn, volgt een extra verhoging met een 
extra periodiek. 

Arbeidstijdtoeslagen
De overwerktoeslag voor eerste en volgende overwerkuren be-
draagt 40%. Overwerk gaat in na 7,5 uur. 

Arbeidsduur
Indien elke week op zaterdag wordt gewerkt, wordt het mini-
mum aantal te werken dagen 42.

Lees verder op pag. 14
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Belastingservice ABW-leden
Inkomstenbelasting 2008

Als lid van de Vakbond ABW kunt u ook dit jaar weer bij uw vak-
bond terecht voor gratis hulp bij het invullen van het aangifte-
biljet Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen. Middels 
dit artikel willen wij u informeren en herinneren aan bepaalde 
zaken die u nodig heeft bij het invullen hiervan. Lees dit stuk 
daarom nog eens door voordat u een afspraak maakt.

Alleen voor leden
Onze belastingservice is alleen bedoeld voor de eigen leden. Voor 
degenen die niet zijn aangesloten bij de Vakbond ABW wordt dus 
geen formulier ingevuld.

Afsprakensysteem
Wij werken met een afspraken systeem. Wie zijn belastingfor-
mulier wil laten verzorgen door de bond, moet eerst een afspraak 
maken met onze administratie, bel hiervoor: 045 - 571 99 55.

Checklist
Wat moeten u en uw partner meenemen?

• De aangiftebrief 
• Digid-codes 
• Jaaropgaven
• Overzicht neveninkomsten, bijverdiensten 
• Eigen woning
 - WOZ-waarde 2008 eigen woning (Let op! De WOZ-waarde   
  wordt vastgesteld aan de hand van de aanslag Gemeente-
  lijke Belastingen 2008; neem deze aanslag ook mee!)
   - Rente en kosten hypothecaire geldleningen
     # Overzicht hypotheekgegevens
     # Notarisrekening
     Let op! Indien u in het jaar 2008 een woning verkocht
     heeft en een nieuwe woning in 2008 heeft aangekocht, dan
     dient u alle gegevens m.b.t. de verkoop en aankoop mee te
     brengen. In deze situatie geldt dan de zogenaamde
     bijleenregeling. 
 - Betalingen voor erfpacht
 - Ontvangen overheidsbijdragen voor de eigen woning
• Ontvangen alimentatie 
• Betaalde alimentatie
• Premies voor lijfrente
 Hierbij dient u de gegevens van uw pensioenverzekeraar over  
 2007 (Dus: niet over 2008 maar over 2007) 
• Premies voor periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of   
 ongeval
• Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven ter zake van
 ziekte en/of invaliditeit over het jaar 2008
 - Premies aanvullende verzekering ZVW (Zorgverzekeringswet)
     ALLE beslissingen van ontvangen en terugbetaalde 
     ZORGTOESLAG die u in het jaar 2008 heeft ontvangen
   - Premies voor begrafenisfonds
   - Eigen bijdragen:
     # dokter

     # tandarts (orthodontist)
     # fysiotherapeut
   -  Kunst- en hulpmiddelen zoals brillen, lenzen, gehoor-
  apparaten, steunzolen, enz. (en eventuele ontvangen 
  vergoedingen hiervoor)
   -  Dieetkosten
     # Hiervoor dient u bij ons een overzicht aan te vragen. Uw 
        huisarts of uw behandelend specialist kan hierop dan
        aankruisen welk dieet op u van toepassing is.
 - Vervoerskosten van de zieke of invalide
 - Kosten gezinshulp
 - Enz.
  (Ziektekosten voor uw inwonende kinderen horen hier ook   
  bij!)

• Giften aan kerken of algemeen nut beogende instellingen 
• Scholingsuitgaven van u en uw partner (niet uw kinderen)
 (U dient wel van al deze posten bewijsstukken mee te nemen.)

• Bank-, giro- en spaartegoeden
 -  Waarde op 01-01-2008 en op 31-12-2008
• Aandelen, obligaties e.d.
 – Waarde op 01-01-2008 en op 31-12-2008
• Tweede woning 
 – Waarde op 01-01-2008 en op 31-12-2008
• Niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen
 – Waarde op 01-01-2008 en op 31-12-2008
• Ingehouden dividendbelasting

• Alle voorlopige aanslagen en teruggaven  
 INKOMSTENBELASTING 2008
 Dit betekent alle ontvangen bedragen ten gevolge van eigen   
 woning, alleenstaande-ouderkorting e.d. die betrekking heb-
 ben op het jaar 2008 en alle betaalde bedragen die betrekking  
 hebben op het jaar 2008.

• Alle ontvangen beschikkingen kindertoeslag 2008 en kinder-
 opvangtoeslag 2008, maar ook voor de controle de beschik-
 king van de huurtoeslag 2008.

Let op! 
Alle aangiften die door de Vakbond ABW zullen worden in-
gevuld, worden via internet bij de Belastingdienst aange-
boden. Dit betekent dat u als lid van de Vakbond ABW niets 
behoeft aan te vragen. Uw vakbond regelt dat voor u!

BELANRIJK VOOR MENSEN DIE HUN BELASTINGFOR-
MULIER LATEN INVULLEN BIJ DE VAKBOND ABW.

Elk jaar moeten wij helaas constateren dat 60% á 70% van de 
mensen die naar ons kantoor komen niet alle of de verkeerde 
gegevens bij zich hebben. 
Wij verzoeken u dan ook dringend om de vorenstaande check-

�
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list zorgvuldig na te lopen. Mocht u dan onverhoopt toch niet 
alle gegevens of niet de juiste gegevens bij u hebben, dan zijn wij 
genoodzaakt om een nieuwe afspraak met u te maken en deze 
zal dan – gezien de grote toeloop van de leden in deze belasting-
periode – naar alle waarschijnlijkheid pas enkele maanden later 
kunnen plaatsvinden. 

Tevens willen wij u hierbij informeren over het feit dat wij er al-
les aan zullen doen om uw aangifte zo snel mogelijk in te vullen 
en naar de Belastingdienst te versturen. Evenwel door de eerder-
genoemde grote toeloop, alsmede door het feit dat veel mensen 
niet alle of de verkeerde gegevens bij zich hebben, kunnen wij 
niet alle formulieren voor 1 april verwerken. Dit is echter geen 
probleem. Wij zullen u dan opnemen in de zogenaamde uitstel-
regeling. Hierdoor bent u dan veiliggesteld voor de aangifteter-
mijn.

Let op! Laat uw toetsingsinkomen 
voor het jaar 2009 controleren door 
de bond. Want voor ALLE toeslagen 

2009 (zorgtoeslag, huurtoeslag, 
Kinderopvangtoeslag en kindge-
bonden budget) geldt dat de af-

trekpost ziektekosten in 2009 niet 
meer van toepassing is.  

LEDENWERFACTIE PER 1 JANUARI 2009

Beste ABW-leden,
In Vizier nr. 5-2008 berichtten we al dat het hoofdbestuur van 
de Vakbond ABW besloten heeft om de ledenwerfactie ‘de helft 
van de jaarcontributie voor elk geworven lid (in de meeste geval-
len een bonus van € 65,00)’ te prolongeren tot 1 januari 2009.
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2009 deze ledenwerfactie niet 
meer geldt. Maar we willen jullie blijven prikkelen om méér le-
den te werven en dus te belonen voor jullie inspanningen. Dus 
halen we een andere succesvolle campagne uit de kast, nl. voor 
ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00 te geven en 
bij 10 leden een extra bonus, nl. een VVV-irischeque van € 50,00.
Een eenvoudig rekensommetje leidt bij het werven van 10 leden 
tot een aardige ledenwerfpremie van maar liefst € 150,00, nl.: 10 
leden x € 10,00 = € 100,00 + € 50,- (extra bonus).  

ABW-leden, 
Op 23 september 2009 bestaan we 65 jaar. Niets is leuker dan de 
jarige Vakbond ABW een lid cadeau te doen. Maak je buurman/
vrouw, collega, vriend(in) lid, oom, tante, kind, vader, moeder, 
etc. lid. Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke le-
denwerfpremie en tegelijkertijd help je ons te groeien tot - wie 
weet - de grootste vakbond van en voor iedereen in Limburg. U 
wilt dit toch ook?
Aarzel niet en start vandaag!

Succes iedereen!
Vakbond ABW: de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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Ze vindt het omgaan met mensen het 
leukste van haar werk. ‘Persoonlijk 
contact staat bij ons hoog in het vaandel. 
Ieder lid is voor ons even belangrijk. Ik 
zou dat deel van mijn werk niet willen 
missen,’ vertelt Karin Jelsma (45), 
precies 25 jaar in dienst bij de Vakbond 
ABW. ‘Die 25 jaar zijn omgevlogen,’ blikt 
ze terug.

Karin, geboren in Kerkrade-West, 
getogen in Schaesberg en nu wonende in 
Heerlen, volgde na de middelbare school 
de opleiding MEAO-secretarieel. ‘Ik was 
eerder gestart met de opleiding MEAO-
toerisme, maar dat bleek niet zo’n succes. 
Toen ik doorhad dat ik veel van huis 
moest, vond ik het minder interessant. 

Karin ging na het behalen van het 
diploma twee maanden aan de slag bij de 
Sociale Dienst van de gemeente Heerlen 
en kwam toen op het spoor van de 
vacature als administratief medewerker 
bij de Vakbond ABW. Vakbond ABW? Daar 
had ik nog nooit van gehoord. Maar de 
inhoud van de baan leek me interessant, 
dus ik besloot de stap te wagen, ging op 
gesprek en werd aangenomen. En wat 
bleek ook nog? Mijn oud-klasgenoot Fred 
Seijen werkte eveneens bij de Vakbond 
ABW. Hij werd dus een van mijn nieuwe 
collega’s.’
Samen met Fred Seijen en Marianne 
Hoen vormde Karin destijds de 
administratie van de vakbond. ‘Toen ik 
startte bij de vakbond, begon ook mijn 
vriendschap met Marianne. Hoewel zij er 
niet meer werkt, zijn we nog altijd hele 
goede vriendinnen.’
Fred, Marianne en Karin deden alle 
drie hetzelfde werk. In de loop der jaren 
kreeg ieder zijn eigen aandachtsgebied. 
Voor Karin was dat de debiteuren- 

en contributie-
administratie en 
tevens werd ze de 
secretaresse van 
Jack Hurxkens. 
Bijna twee 
jaar geleden 
kwam daar de 
boekhouding bij. 
‘Dat was een hele stap, waar 
je even goed voor moet gaan zitten,’ 
legt Karin uit. Naast de administratieve 
werkzaamheden is er het telefonisch 
contact met de leden en de persoonlijke 
ontmoetingen als er afspraken zijn met 
bestuurders. ‘Dat is zo’n leuk werk en 
heel belangrijk voor onze bond. Als 
leden bellen is dat niet zomaar. Vaak 
zijn ze in een mindere situatie terecht 
gekomen en willen ze hun verhaal kwijt 
en antwoord hebben op vragen. We 
proberen ze gerust te stellen tijdens het 
eerste contact en indien nodig zo snel 
mogelijk een afspraak te maken om aan 
die onzekerheid een einde te maken’.  
Karin’s huidige collega’s bestaande uit 
Nicole Ermers en Bea Dresen vormen 
samen een hecht team. 

Contact met mensen is voor Karin 
een voorwaarde voor een inhoudelijk 
interessante baan. Die zorg voor mensen 
komt ook terug in haar grootste hobby: 
haar schoonheidssalon. ‘Op maandag 
en dinsdag werk ik niet bij de Vakbond 
ABW, maar besteed ik mijn tijd aan mijn 
eigen salon. 
Ik ben er in 2001 mee begonnen en het 
is enig om te doen. Ik heb leuke klanten 
waar het echt mee klikt. Ik was toe aan 
iets nieuws, maar die drang was niet zo 
sterk dat ik de vakbond wilde verlaten. 
Ik koos er voor om op kleine schaal als 
schoonheidsspecialiste bezig te zijn, en 

het bevalt prima.’
De Vakbond ABW bracht Karin meer dan 
een leuke baan. Ze leerde er ook haar 
echtgenoot Jack Hurxkens kennen. ‘We 
konden het als collega’s goed vinden en 
hebben jarenlang prettig samengewerkt. 
In 2003 sloeg de vonk over en we zijn 
inmiddels al enkele jaren getrouwd.’

Eenmaal klaar met werken, geniet 
Karin er van om te lezen. Ze verslindt 
tijdschriften. ‘Heerlijk vind ik het om 
te bladeren. Erg rustgevend, zeker een 
aanrader!’ Maar bovenal geniet ze van 
samen een weekendje weg, iets gaan 
eten, winkelen of gewoon lekker genieten 
thuis. 
Graag gaat ze op bezoek bij haar ouders 
(‘ik ben een echt papa-kindje’) en als 
het even kan gaat ze graag samen met 
Jack op vakantie. ‘Die mooie momenten 
samen….heerlijk.’

Haar wens voor de Vakbond ABW is: 
Dat de Vakbond ABW – ondanks deze 
moeilijke tijd - tot in lengte van dagen 
zelfstandig en onafhankelijk kan blijven 
zodat wij de belangen van onze leden 
op de huidige manier kunnen blijven 
behartigen.

Even voorstellen...
        Karin Jelsma viert 
  zilveren dienstjubileum 
                        bij Vakbond ABW

“Ieder lid is even belangrijk”
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SCHOLINGSPLICHT VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS 
IN DE BIJSTAND

Alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan vijf 
jaar moeten straks verplicht scholing volgen of een stage om hun 
vaardigheden te onderhouden als ze vrijgesteld willen worden 
van de sollicitatieplicht. Dit is de strekking van het  wetsvoorstel 
van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
dat op 04-12-08 is aanvaard door de Eerste Kamer. 

Alleenstaande ouders worden volgens het voorstel ontheven van 
sollicitatieplicht als ze daarom vragen en bereid zijn zich te laten scholen. 
Het kabinet wil dat alleenstaande ouders die geen startkwalificatie (minimaal 
een diploma op havo, vwo of mbo-2 niveau) hebben van deze mogelijkheid 
gebruikmaken en op deze manier de kans krijgen alsnog een diploma te behalen. 
Bijstandsouders mét startkwalificatie kunnen kiezen om met scholing, stage of 
op een andere manier hun vaardigheden te onderhouden.

De ontheffing van de sollicitatieplicht en de invoering van een scholingsplicht 
voor alleenstaande ouders zijn aangekondigd in het coalitieakkoord. Het kabinet 
wil bijstandsouders in staat stellen zorg voor kinderen te combineren met scholing 
en ze stimuleren een zo goed mogelijke startpositie te krijgen op de arbeidsmarkt. 
Op dit moment heeft 68 procent van de alleenstaande ouders in de bijstand geen 
startkwalificatie.

Alleenstaande ouders in de bijstand zijn nu verplicht te solliciteren, maar 
gemeenten mogen kiezen voor tijdelijke ontheffing van die sollicitatieplicht om 
voorrang te geven aan het verzorgen van kinderen. In veel gemeenten bestaat 
een uitvoeringspraktijk waarbij rekening wordt gehouden met de zorg van 
alleenstaande ouders voor jonge kinderen. Nu wordt dat bij wet geregeld, in 
combinatie met een scholingsplicht.

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2009

Bron: Min SWZ d.d. 05-12-2008

CONSUWIJZER BIJ BESTE WEBSITES

De site van de overheid consuwijzer.nl is door weekblad Elsevier in haar jaarlijkse 
webgids uitgeroepen tot één van de 60 sites waar de Nederlandse internetter niet 
om heen kan. Deze site geeft praktisch advies over uw rechten als consument. 

Bron: Min EZ d.d. 12-11-2008

Voor u gelezen
Sociaal-actueel nieuws

WTV AAN 352 BEDRIJVEN TOEGEKEND

Tot en met 15 januari 2009 hebben 352 
bedrijven toestemming  gekregen om 
gebruik te maken van de tijdelijke regeling 
werktijdverkorting. Minister Donner heeft 
440.954 uur van de beschikbare 760.000 uur 
aan werktijdverkorting toegekend. Veruit 
de meeste toekenningen (140) gaan naar 
metaalbedrijven. Naar grootte gemeten zijn 
het vooral bedrijven tot 100 werknemers die 
gebruik maken van de wtv-regeling (288). Er 
zijn 142 aanvragen afgewezen. Dit schrijft 
de minister aan de Tweede Kamer.

De tijdelijke wtv-regeling is ingegaan op 
1 december 2008. Bedrijven die vanwege 
de kredietcrisis een acuut omzetverlies 
lijden kunnen een verzoek indienen voor 
de bijzondere regeling werktijdverkorting 
voor hun werknemers. Bedrijven moeten 
twee maanden voorafgaand aan de aanvraag 
een omzetverlies hebben van minstens 
30 procent, willen ze voor de regeling in 
aanmerking komen. De werktijdverkorting 
wordt in beginsel voor zes weken verleend 
en kan daarna drie keer verlengd worden, 
tot maximaal 24 weken.

Het kabinet heeft besloten dat deze 
tijdelijke regeling uiterlijk in februari wordt 
omgevormd als onderdeel van een meer 
structurele aanpak van de gevolgen van de 
kredietcrisis voor de arbeidsmarkt

Bron: Min SZW d.d. 21-01-09 
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MINIMUM(JEUGD)LONEN PER 1 JANUARI 2009
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het 
minimumjeugdloon gaan per 1 januari 2009 met 1,81 % 
omhoog.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon 
per 1 januari 2009 (in euro’s)
Leeftijd % van Per maand Per week Per dag
 min. loon
23 jaar e.o. 100% 1.381,20 318,75 63,75
22 jaar 85% 1.174,00 270,90 54,18
21 jaar 72.5% 1.001,35 231,10 46,22
20 jaar 61.5% 849,45 196,05 39,21
19 jaar 52.5% 725,15 167,35 33,47
18 jaar 45.5% 628,45 145,05 29,01
17 jaar 39.5% 545,55 125,90 25,18
16 jaar 34.5% 476,50 109,95 21,99
15 jaar 30% 414,35 95,60 19,12

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige 
werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie 
minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige 
werkweek per 1 januari 2009 (in euro’s per uur)
Leeftijd werkweek werkweek werkweek
 36 uur 38 uur 40 uur
 min. loon min. loon min. loon
23 jaar e.o. 8,85 8,39 7,97
22 jaar 7,53 7,13 6,77
21 jaar 6,42 6,08 5,78
20 jaar 5,45 5,16 4,90
19 jaar 4,65 4,40 4,18
18 jaar 4,03 3,82 3,63
17 jaar 3,50 3,31 3,15
16 jaar 3,05 2,89 2,75
15 jaar 2,66 2,52 2,39

Netto minimumloon per 1 januari 2009
De nettobedragen staan niet in de wet. Netto loon is het loon 
dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant. Hoeveel u 
netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op 
uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen.

LOONSTROOKJE VERPLICHT

De werkgever moet een specificatie van het loon verstrekken, 
het zogenaamde loonstrookje (boek 7: 626 Burgerlijk Wetboek). 
Bij de eerste loonbetaling en vervolgens iedere keer als er iets 
wijzigt in het loon of in de inhoudingen.

Voor nadere en deskundige informatie en uitleg kunt u na het 
maken van een afspraak bij ons terecht op het bondskantoor 
en wel tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag.
Let wel: de spreekuren zijn alleen op afspraak!! 

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 2009
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong 
gaan vanaf 1 januari 2009 omhoog. 
De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen 
zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). Het 
minimumloon stijgt van € 1356,60 naar € 1381,20 bruto per 
maand. Ook de kinderbijslag (die valt onder de minister voor 
jeugd en gezin) gaat omhoog. De aanpassingen zijn nodig omdat 
ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

AOW
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld tussen de € 8,- 
en de € 34,- per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt 
af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een 
alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim € 7,- omhoog 
naar € 932,81 per maand. Echtparen waarvan beide partners 65 
jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto € 12,- per maand erbij. 
Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op € 1278,80 per 
maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming 
AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald 
en het bruto bedrag bedraagt in 2009 € 36,45 per maand.

AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een 
eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk 
aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een 
alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon 
en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep 
gaat het om pensioengerechtigden die een kind hebben jonger 
dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, 
gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen 
gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor 
een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal 
hetzelfde bedrag (bruto € 686,78) (deze toeslag komt overigens 
te vervallen per 1 januari 2015). Echter, is het recht op pensioen 
al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een 
overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto 
minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2009. (In deze bedragen 
is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW 
van € 36,45 bruto per maand.) De vakantie uitkering wordt in 
de maand mei beschikbaar gesteld.

AOW   bruto netto bruto
(in euro)  per maand per maand per maand
Gehuwden   686,78 639,40  40,36
Geh., met max. toesl.
(partner jonger dan 65 jr.) 1.373,56   80,72
Maximale toeslag  686,78
Ongeh./alleenst.  1.001,94   932,81 56,50
Ongeh. met kind tot 18 jr.  1.271,82  72,65

AOW ingegaan vóór 01-02-1994:
Geh. zonder toeslag                        
(partner jonger dan 65 jr.) 1.001,94  56,50
Geh. met max. toeslag
(partner jonger dan 65 jr.) 1.373,56  80,72
 Maximale toeslag   371,62  
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9 De toeslag bedraagt maximaal € 686,78 bruto per maand. 
Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen 
van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen 
wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-
inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan € 
1237,35 heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag (bij 
een inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale 
verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij € 686,78 bruto 
per maand).

Het berekenen van de hoogte van de toeslag gaat als volgt: 
De eerste € 207,18 van het partnerinkomen is vrijgesteld. 
Ook een derde deel van het inkomen daarboven telt niet mee. 
Als de partner dus € 1000,- bruto verdient, telt de eerste € 
207,18 niet mee. Ook is een derde deel van (1000-207,18) € 
792,82 vrijgesteld, wat uitkomt op € 264,28. In totaal is dan 
€ 471,46 vrijgesteld. Van de toeslag wordt dus 1000 - 471,46 
= € 528,56 ingehouden.

Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan valt 
de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt de 
toeslag maximaal bruto € 371,62. Als de partner meer verdient 
dan € 764,61 bruto vervalt de uitkering. Dat geldt ook als de 
partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die hoger is 
dan dat bedrag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in 
onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van 
de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

ANW                      
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering 
die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de 
partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of 
een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering 
bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. 
Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger 
waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een 
inkomensafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto 
minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor 
een uitkering.

De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het 
inkomen van de nabestaande. Uitkeringen worden er geheel 
van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten 
beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde 
deel van het meerdere).

Nabestaanden die voor januari 1996 al een AWW-uitkering (de 
voorganger van de ANW) ontvingen, krijgen in ieder geval een 
bodemuitkering van 30 procent van het bruto-minimumloon, 
ook als hun inkomen hoger uitvalt dan de bovengenoemde 
inkomensgrens.

In onderstaand overzicht zijn de bruto ANW bedragen 
opgenomen. De bedragen zijn weergegeven exclusief de 
tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto € 16,78 per 
maand.
 

(in euro’s)   Bruto  Bruto
   per maand vakantie
    per maand
Maximale nabestaandenuitkering  1068,98 68,22 
Halfwezenuitkering   244,26  19,48 
Wezenuitkering tot 10 jaar   342,07  21,83 
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar  513,11  32,75 
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar 684,15  43,66 

Kinderbijslag                
Ieder half jaar worden de kinderbijslagbedragen aangepast. De 
bedragen groeien mee met de ontwikkeling van de prijzen. Op 
1 januari 2009 bedraagt het basisbedrag per kind € 278,55. 
Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de 
hoogte van het kinderbijslagbedrag alleen afhankelijk van de 
leeftijd van het kind. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 
januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden is 
de hoogte van het kinderbijslagbedrag ook afhankelijk van het 
aantal kinderen in het gezin. 

Vanaf 1 januari 2009 gelden in de kinderbijslag de volgende 
bedragen per kind per kwartaal (in euro’s).

I. Kinderen geboren vóór 1 januari 1995: 12 t/m 17 jaar
Gezinnen met:
1 kind 278,55                                                    
2 kinderen 313,25 
3 kinderen 324,81 
4 kinderen 350,23 
5 kinderen 365,47 
6 kinderen  375,64 

II.  Voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995 gelden de 
volgende  bedragen:
0-6 jaar  194,99                                                  
6-12 jaar  236,77
12-18 jaar  278,55 

Deze bedragen blijven gelijk, ongeacht de gezinsgrootte.

Kindertoeslag
Vanaf 2009 wordt de hoogte van de kindertoeslag berekend 
o.b.v. het aantal kinderen in het gezin en o.b.v. het inkomen 
van het gezinsinkomen. De kindertoeslag bedraagt maximaal 
(in euro’s):

gezinnen met 1 kind  1011,-   
gezinnen met 2 kinderen 1322,-   
gezinnen met 3 kinderen 1505,- 
gezinnen met 4 kinderen  1611,- 

Voor gezinnen met méér dan 4 kinderen wordt een bedrag van 
€ 51,- per kind extra uitgekeerd.

Het toetsingsinkomen is in 2009 € 29.914,-. Daarna wordt de 
toeslag afgebouwd met 6,5% van het extra inkomen.
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Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
(Wajong) biedt jonge gehandicapten en studenten die 
arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. De 
grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat 
per 1 januari 2009 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-
gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de 
minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Per 1 januari 2009 zijn deze bruto grondslagen (exclusief 
vakantietoeslag) per dag (in euro’s):

vanaf 23 jaar ten hoogste 63,50                                             
22 jaar ten hoogste   53,98
21 jaar ten hoogste   46,04 
20 jaar ten hoogste   39,06 
19 jaar ten hoogste   33,34 
18 jaar ten hoogste   28,89 

Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder 
de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert 
(deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de 
Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt (bruto per maand, in 
euro’s)

22 jaar  1,71 
21 jaar  4,14 
20 jaar  8,41 
19 jaar  14,03 
18 jaar  14,65 

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 januari 2009 worden bestaande uitkeringen verhoogd 
met 1,81%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering 
hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en 
het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 januari 2009 wordt 
het maximum dagloon verhoogd van € 179,90 naar € 183,15 
bruto. 

Toeslagenwet en kopjes op de uitkeringen
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal 
uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld 
om de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op 
een toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt 
die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering 
aan tot het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en 
toeslag samen is niet meer dan het vroegere loon. Een toeslag 
op de uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

De hoogte van de normbedragen per 1 januari 2009 zijn als 
volgt vastgesteld (in euro’s):
 
                                                      ZW/WW/WAO/WIA/Wajong* 
Gehuwden  63,50
Alleenstaande ouders  60,50 
Alleenstaanden:  
vanaf 23 jaar   48,47 
22 jaar   37,67 
21 jaar   31,80 

20 jaar  26,50 
19 jaar  22,18 
18 jaar  19,27 
*exclusief vakantietoeslag 

WW, WIA en WAO
Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen 
op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 1,81%. De 
absolute stijging is lastiger aan te geven omdat die nog meer 
dan bij de AOW afhangt van persoonlijke omstandigheden. Zo is 
bijvoorbeeld ook van belang hoe hoog hun inkomen was voordat 
zij een uitkering kregen. Voor de berekening van de uitkering 
geldt bovendien een maximum inkomen; verdient men meer 
dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen 
van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 
januari 2009 vastgesteld op € 183,15 bruto per dag.

BIJSTANDSUITKERINGEN, IOAW, IOAZ EN WWIK PER 1 
JANUARI 2009
De bijstandsuitkeringen gaan per 1 januari 2009 omhoog, omdat 
het wettelijk minimumloon (WML) stijgt. Ook de uitkeringen 
voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige 
zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De 
verhogingen hebben te maken met de stijging van het WML en 
wijziging van loonbelasting en verzekeringspremies. Door een 
stijging van het WML, dat een bruto bedrag is, stijgt ook het 
netto minimumloon.

Voor het berekenen van de bijstandsuitkeringen wordt gekeken 
naar het netto minimumloon. Dat netto minimumloon 
wordt ook gebruikt om de bruto uitkeringen voor de IOAW, 
IOAZ en WWIK vast te stellen. Per 1 januari 2009 is het 
netto minimumloon, inclusief vakantiegeld € 1283,86 per 
maand. De bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden is daaraan gelijk. Vergeleken met nu gaat de 
uitkering voor hen met € 10,49 per maand omhoog.

De uitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar is 
gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon. Dat is € 
641,93 per maand. Alleenstaanden gaan er € 5,24 per maand 
op vooruit. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2009 
€ 7,34 meer. Hun uitkering is gelijk aan 70 procent van het 
netto minimumloon. Dat wordt € 898,70 per maand. In alle 
hierna genoemde bedragen is de vakantie-uitkering begrepen.

Voor de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande 
ouders wordt ervan uitgegaan dat zij (woon)kosten met anderen 
delen. Als dat niet het geval is, kunnen ze in aanmerking komen 
voor een toeslag van maximaal twintig procent van het netto 
minimumloon, dus € 256,77 per maand.

Voor bijstandsgerechtigden onder de 21 en boven de 65 jaar 
gelden aparte normbedragen. De uitkeringen voor 65-plussers 
komen overeen met de netto AOW-bedragen.

In de bijstandsuitkeringen is een vakantie- uitkering begrepen 
van 5 procent van die uitkering:
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9 De netto normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar 
die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en 
bijstand (in euro’s):

  Per maand Vak.-uitk. Totaal
21 tot 65 jaar:   
Geh. of ongeh.samenw. 1.219,67  64,19 1.283,86
Alleenstaande ouders  853,76   44,94    898,70
Alleenstaanden   609,83   32,12  641,93

Max. toeslag voor
alleenst. ouders en
alleenst. van 21 tot 65 jr 243,93  12,84 256,77

Jonger dan 21 jaar:   
Geh. of ongeh. samenw. 
- Beide partners 18-20 421,44  22,18  443,62
- 1 Partner onder 21  820,55  43,19  863,74
- Alleenstaanden  210,72  11,09  221,81

Jonger dan 21 jaar met 1 of meer kinderen:
Geh. of ongeh.samenw.
- Beide partners 18-20 665,37 35,02 700,39
- 1 Partner onder 21              1.064,48 56,03   1.120,51
- Alleenstaande ouders 454,65  23,93     478,58

65 Jaar of ouder:   
Geh. of ongeh.samenw.
- Beide partn. 65 of ouder 1.286,25 67,70 1.353,95
- 1 Partner onder 65   1.286,25 67,70 1.353,95
- Alleenstaande ouders 1.178,36 62,02 1.240,38
- Alleenstaanden  936,15 49,27  985,42

Verblijvend in een inrichting: 
Alleenst. of alleenst. ouders 271,59  14,29  285,88
Gehuwden              422,43 22,23  444,66

Eigen vermogen                                                                             
Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in 
aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
Het vrij te laten vermogen is:
voor gezinnen  € 10.910,00                                         
voor alleenstaanden  € 5.455,00
                                                                                     
Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een 
eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal 
€ 46.100,00.

Premie voor re-integratie
Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven 
die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die 
premie is maximaal € 2.196,00 per jaar.

Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen 
daar soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot 
een beperkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun 
uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat 
de gemeente noodzakelijk vindt voor re-integratie van een 
bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 
vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum € 1.500,00.

In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten 
onkostenvergoeding lager: maximaal € 95,00 per maand, met 
een maximum van € 764,00 per jaar.

IOAW en IOAZ
De IOAW (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor 
oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op 
het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.

Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen 
van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-
zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die 
noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het totale inkomen van de 
rechthebbende en zijn partner aan tot bijstandsniveau. Op de 
hierna volgende grondslagen worden dus de bruto inkomsten 
van de rechthebbende en zijn of haar partner in mindering 
gebracht.
     
Bruto grondslag (in euro’s) Per mnd Vak.-uitk. Totaal 

Geh. en ongeh. partners 
beide 21 jaar of ouder 1.367,44  109,40  1.476,84
Alleenst. 21 jr. of ouder
 met 1 of meer kinderen 1.330,71 106,46 1.437,17
Alleenst. vanaf 23 jaar 1.054,14 84,33 1.138,47
Alleenst. van 22 jaar  819,16 65,53 884,69 
Alleenst. van 21 jaar  691,48  55,32  746,80

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. In 
tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening 
gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening 
gehouden met andere inkomsten en ook met vermogen. 
Zo blijft vermogen tot een bedrag van € 119.929,- buiten 
beschouwing. Het vermogen boven het bedrag van maximaal 
€ 119.929,- wordt geacht jaarlijks 4 procent inkomsten op te 
leveren: die worden in mindering gebracht op de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioen-
tekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal € 112.792,- 
ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten 
beschouwing gelaten.

Bron: min SZW
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend!

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.



�3

Welke contracten zijn er voor oproep-
krachten?
Allereerst wil ik u duidelijk maken wan-
neer er sprake is van de term oproep-
kracht. Iemand is een oproepkracht als 
die met zijn werkgever heeft afgesproken 
dat die pas komt werken als die wordt 
opgeroepen. Iemand kan worden op-
geroepen om een paar uur te komen 
werken maar soms ook voor hele dagen. 
Een oproepkracht heeft dus geen vast 
maandloon. 

Er zijn verschillende soorten oproep-
contracten, t.w. een oproepcontract met 
voorovereenkomst, een nulurencontract 
en een min-maxcontract. 

Een oproepcontract met voorover-
eenkomst heeft de volgende ken-
merken: 

- Als uw werkgever u oproept, beslist u 
zelf of u gaat werken. 
- Als u gehoor geeft aan de oproep, dan 
ontstaat er een arbeidsovereenkomst 
waarbij de afspraken gelden die zijn 
vastgelegd in de voorovereenkomst. 
Voor elke periode waarin u werkt, krijgt 
u een nieuw tijdelijk contract. 
- De werkgever betaalt loon voor de uren 
die u werkt. 
- Bij vier opeenvolgende contracten kan 
er een vast dienstverband ontstaan, 
afhankelijk van de periode tussen de 
opeenvolgende contracten. Als er een 
vast dienstverband ontstaat, dan moet 
de werkgever het loon doorbetalen dat 
voor het vierde contract is afgesproken. 
Dit geldt ook als hij geen of minder werk 
voor u heeft. Als er een cao is, kunnen 
daarin andere afspraken staan. 

Een nulurencontract heeft de vol-
gende kenmerken: 

- U gaat aan het werk als u wordt 
opgeroepen. 
- U heeft een doorlopend arbeidscontract, 
maar er is geen afspraak over het aantal 
uren dat u werkt. 
- De werkgever betaalt u alleen loon voor 
de uren die u werkt. Deze afspraak moet 
op papier staan. 
- Bovenstaande afspraak geldt alleen 
voor de eerste zes maanden van de 
arbeidsrelatie. Na die zes maanden 
moet de werkgever loon doorbetalen, 
ook als er geen of minder werk is, tenzij 
daarover andere afspraken gemaakt zijn 
in uw cao. De hoogte van de doorbetaling 
wordt bepaald door het gemiddeld 
aantal gewerkte uren in de laatste drie 
maanden. 

Een min-maxcontract heeft de 
volgende kenmerken: 

- U heeft een doorlopend arbeidscontract 
voor een minimum aantal uren per week, 
maand of jaar, ook wel bekend als de 
garantie-uren. 
- Daar bovenop kan uw werkgever met u 
afspreken voor hoeveel uur u maximaal 
oproepbaar bent. 
- Voor de garantie-uren krijgt u altijd 
betaald, ongeacht of u heeft gewerkt. 
- U bent verplicht om te werken tot 
het afgesproken maximum aantal 
oproepbare uren. 
- Uw werkgever betaalt loon voor het 
totaal aantal uren dat u werkt. 
Het is belangrijk om te weten of het 
bedrijf waar u werkt onder een cao valt. 
In een cao kunnen afwijkende afspraken 
staan die voor u van toepassing zijn. 

Stel nu dat ik ziek word, hoe ziet het dan? 
Krijg ik mijn loon doorbetaald?

Als u als oproepkracht ziek wordt, houdt 
u soms recht op doorbetaling van loon en 
soms krijgt u een Ziektewetuitkering van 
het Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV). Daar het ant-
woord nogal uitgebreid is en per type 
oproepcontract anders is, wil ik deze 
vraag van u bespreken in de volgende 
editie van Vizier.

Maar stel nu dat ik maar een of twee uurtjes 
heb gewerkt, krijg ik als oproepkracht ook 
loon?
Voor elke keer dat u wordt opgeroepen, 
moet u minimaal drie uur loon uitbetaald 
krijgen. Dus ook als u voor een of twee 
uur wordt opgeroepen. 

Tegelijkertijd merk ik op dat er sprake is 
van een uitzondering over minimaal drie 
uur, maar dit geldt alleen als aan een van 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
- U heeft een contract voor minder dan 
vijftien uur per week en u heeft geen 
afspraken gemaakt over uw werktijden. 
- U heeft geen vaste afspraak over het 
aantal uren dat u werkt, bijvoorbeeld bij 
een nulurencontract. 

Worden mijn garantie-uren in het oproep-
contract verhoogd als ik meer werk heb dan 
afgesproken?
Bij een min-maxcontract garandeert uw 
werkgever u een aantal uren per week, 
maand of jaar. Daarbovenop kan uw 
werkgever met u afspreken voor hoeveel 
uur u maximaal oproepbaar bent. Als u 
voortdurend meer uren werkt dan uw 
garantie-uren, dan kan dit gevolgen 
hebben voor de arbeidsduur van uw 

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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oproepcontract. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat u 
gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt. 
Ik zal proberen een voorbeeld hiervan te geven.

U heeft bijvoorbeeld een contract waarin de werkgever u 20 
uur per week garandeert. De afgelopen drie maanden heeft u 
echter 30 uur gewerkt. U kunt van uw werkgever eisen dat hij 
de garantie-uren in uw contract verhoogt naar 30 uur, maar uw 
werkgever hoeft dat niet te doen als hij kan aantonen dat er 
sprake is van tijdelijk overwerk. 

Wanneer kan mijn oproepcontract in een vast dienstverband 
veranderen?
Een oproepovereenkomst kan overgaan in een vast 
dienstverband als er een vast arbeidspatroon ontstaat. Wanneer 

u drie maanden lang elke week, of minimaal twintig uur per 
maand werkt, ontstaat een zogeheten ‘rechtsvermoeden’ van 
een arbeidsovereenkomst. 

Maar als ik het nu oneens ben met mijn werkgever over het 
dienstverband, wat moet ik dan doen?
Dit betekent dat u een vast dienstverband bij uw werkgever 
kunt afdwingen. Uw werkgever moet aantonen dat het 
rechtsvermoeden niet juist is door te bewijzen dat het gaat 
om tijdelijk meerwerk. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van 
schriftelijke afspraken of een dienstrooster. Als u er samen niet 
uitkomt, beslist de rechter. 

In de volgende editie van Vizier bespreek ik dan uw volgende 
vraag: Krijg ik als oproepkracht ook loon als ik ziek ben?

PRINCIPEAKKOORD CAO SCHOENTECHNIEK 
De cao heeft een looptijd van 1-04-2008 t/m 31-01-2010. 

Lonen
De schaalsalarissen worden verhoogd (per 01-01-2009 3,9% /per 
01-10-2009 2,1%).  In de maand december zal er een eenmalige 
uitkering plaatsvinden van € 500 (parttimers naar rato). 

Beoordelingssystematiek:
-  bij vervullen van de functie 25%;
-  bij goed vervullen van de functie conform afspraken 50% 
 plus (totaal 75 %);
-  bij uitstekend vervullen van de functie conform afspraken
  25% plus (samen 100%). 

Aan de toepassing van de minimum/maximum periodieken 
moet een deugdelijke functionerings- en beoordelingssystema-
tiek ten grondslag liggen. Werkgevers en werknemers komen 
met een gezamenlijk goedgekeurde functionerings- en beoorde-
lingssystematiek.
Afwijking hiervan is alleen mogelijk met een functionerings- en 
beoordelingssystematiek die is goedgekeurd door de onderne-
mingsraad of door de vakorganisaties en die minimaal gelijk-
waardig is aan de gezamenlijk goedgekeurde functionerings- en 
beoordelingssystematiek. 

Overwerk
Overwerk wordt alleen uitbetaald als over een periode van drie 
maanden de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week is 
overschreden (tijd voor tijd).

PRINCIPEAKKOORD CAO KONINKLIJKE BIJENKORF 
WARENHUIZEN 
De cao heeft een looptijd van 1 februari 2008 tot en met 31 ja-
nuari 2009.
 
Lonen
De salarisschalen worden per verhoogd: per 01-07-2008 3,25%. 

Arbeidsduur
Er zal nog worden onderhandeld over een aanpassing van de 
werktijdenregeling. Daarnaast zal in het overleg over de volgen-
de cao gesproken worden over een andere wijze van inroostering. 
Hierbij geldt als uitgangspunt meer zeggenschap van medewer-
kers over hun eigen arbeidstijden.
 

Vervolg van pag. 4.

CAO-Nieuws
De belangrijkste maatregelen
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Colortrend
Bij Colortrend zijn inmiddels de CAO-onderhandelingen gestart. 
De inzet is o.a. 3,5 % initiële loonsverhoging en een toeslag van 
45 % voor meerwerk bij deeltijdarbeid. Tevens wordt ingezet op 
vitaliteit, gezondheidsbeleid alsmede een bijdrage in de ziekte-
kostenverzekering. Wij verwachten in de loop van februari een 
principeakkoord te kunnen sluiten.

DSM
Zoals reeds vermeld in de vorige Vizier is er in het derde kwartaal 
een nieuwe CAO 2008-2009 afgesloten. Medio december zijn de 
zeven DSM CAO’s door de vakbonden en de  werkgever onderte-
kend. De laatste tijd stond DSM in het teken van de overgang van 
een grote groep werknemers naar het nieuw op te richten bedrijf 
Sitech. In eerste instantie werd door DSM de toezegging gedaan 
dat de werknemers vanuit DSM naar Sitech gedetacheerd zou-
den worden voor een periode van drie jaren en dat aansluitend 
aan deze drie jaren het  Werkbegeleidingsplan van toepassing zal 
zijn. In de uiteindelijke overeenkomst stond aangegeven dat de 
detachering maximaal drie jaren zou duren en werd er niet ge-
sproken over het Werkbegeleidingsplan. DSM gaf aan dat dit de 
regeling zou worden. De gezamenlijke vakbonden hebben toen 
uiteindelijk een actie gehouden. Dankzij een goede opkomst van 
de leden bij deze actie heeft DSM het overleg begin januari weer 
heropend. Door DSM is toen de oude overeenkomst vernietigd 
en is er een nieuwe opgesteld waarin de eisen van de vakbonden 
werden ingewilligd. Deze nieuwe overeenkomst houdt in dat de 
werknemers van DSM voor een periode van drie jaar worden gede-
tacheerd vanuit DSM naar Sitech en dat aansluitend aan deze peri-
ode nog eens het Werkbegeleidingsplan voor een periode van twee 
jaar van toepassing is. De leden zijn hier akkoord meegegaan.

Elotex
Het bedrijf Elotex is overgenomen door AkzoNobel. Namens de 
leden onderhandelen wij over de harmonisatie van de arbeids-
voorwaarden. Gezien het feit dat de arbeidsvoorwaarden en de 
functies binnen de twee bedrijven niet op elkaar aansluiten, is 
deze harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden niet eenvoudig.
Werknemers mogen er immers niet op achteruitgaan. Hopelijk 
zal binnen afzienbare tijd deze harmonisatie plaatsvinden.

Faurecia
In het laatste kwartaal van 2008 zijn  wij als ABW aangeschoven 
bij het overleg bij Faurecia.  Met de  werkgever hebben wij afge-
sproken dat de werknemers er financieel niet op achteruit (hand-
having loon, ploegentoeslag, behoud 5 % gratificatie) zullen gaan 
onder voorwaarde dat de pauzes van 2 maal 10 minuten per dag 
niet binnen de betaalde werktijd vallen, maar  wel gehandhaafd 
zullen blijven. De werkdag zal dan als het ware met 2 maal 10 
minuten verlengd worden. 

Licom
Er wordt nog druk onderhandeld over een Sociaal Plan voor de 
boventallige medewerkers bij Licom Bedradingsystemen. Op 2 
februari jl. zullen de gezamenlijke bonden voor de niet-SW me-
dewerkers van Licom Bedradingsystemen een vergadering orga-
niseren waarin de stand van zaken wordt toegelicht. 

De overgang van een aantal CAO-
medewerkers van Licom Schoonmaak 
naar Vebego is arbeidsvoorwaardelijk nog niet geregeld.

Machinefabriek Het Zuiden
Deze werkgever heeft aangegeven dat 41 werknemers ontsla-
gen dienen te worden in verband met bedrijfseconomische om-
standigheden. Een en ander is het gevolg dat DAF, de grootste 
afnemer van Het Zuiden, haar productie heeft teruggebracht van 
250 naar 100 auto’s per dag. Naast deze ontslagaanvraag heeft 
de werkgever tevens een verzoek ingediend om in aanmerking 
te komen voor de Werktijdverkortingsregeling. We zijn nog in 
onderhandeling met de werkgever om een en ander tot een goed 
einde te brengen.

Profcore
Tot op heden is er nog geen nieuwe CAO tot stand gekomen en 
zullen de CAO-onderhandelingen in februari hopelijk kunnen 
worden afgerond. Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat 
partijen qua voorstellen ver uit elkaar liggen.

Rolduc
Ook bij Rolduc zijn we gestart met CAO-onderhandelingen. In 
eerste instantie heeft de werkgever de vorige CAO opgezegd. Hij 
heeft aangegeven dat hij toch weer een nieuwe eigen Rolduc CAO 
wilde hebben. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsge-
vonden en er  is m.n. gesproken over beleidsmatige zaken.

Sevagram
In januari zijn de onderhandelingen gestart voor het Sociaal Plan 
i.v.m. de reorganisatie van een aantal ondersteunende diensten. 
De mogelijke boventalligheid is een gevolg van het anders inrich-
ten van de woonvormen binnen Sevagram.

Stichting Regionaal Onderwijs Limburg.
De CAO in inmiddels ondertekend door de directie en de deelne-
mende bonden.

The Phone House
Medio januari zijn de CAO-onderhandelingen gestart. Wij heb-
ben onder andere ingezet op 3,5 % loonsverhoging en actief le-
vensfase bewust personeelsbeleid. Wij hopen eind februari een 
nieuwe CAO te kunnen afsluiten.

Vixia
In februari is een overleg gepland met de directie voor een evalu-
atie van het Sociaal Plan. Vanuit de leden leven nog een aantal 
vragen.

WML
Het Sociaal Plan in het kader van het project Vento is door de le-
den goedgekeurd. Voor april zal de directie het reorganisatieplan 
onderbouwd voorleggen aan de OR.

W
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KABINET REGELT SPREEKRECHT 
ONDERNEMINGSRADEN

Ondernemingsraden krijgen straks spreekrecht tijdens aandeel-
houdersvergaderingen. Ze mogen hun standpunt kenbaar maken 
over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en 
commissarissen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister 
Hirsch Ballin van Justitie en minister Donner van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 
De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt 
van de ondernemingsraad over te nemen. Het gaat dus om een 
recht voor de ondernemingsraad zijn mening te geven voordat 
de aandeelhouders een besluit nemen.

Het kabinet deelt het standpunt van de SER in zijn advies over 
evenwichtig ondernemingsbestuur dat een spreekrecht van de 
ondernemingsraad in de aandeelhoudersvergadering ertoe kan 
bijdragen dat belangen van werknemers door de aandeelhou-
dersvergadering voldoende worden meegewogen in de besluiten 
die genomen worden. Dat draagt bij aan een versterking van de 
positie van werknemers. Bij de bevordering van een evenwichtige 
inkomensverdeling is van belang dat ook de zienswijze van de 
werknemersvertegenwoordigers betrokken kan worden bij de 
vaststelling van het bezoldigingsbeleid van bestuurders.

Volgens de nieuwe regeling zal een verzoek om goedkeuring van 
een belangrijk bestuursbesluit pas aan de aandeelhoudersver-
gadering worden aangeboden nadat de ondernemingsraad in de 
gelegenheid is gesteld over dat besluit een standpunt te bepalen. 
Dat geldt ook voor een besluit tot benoeming, schorsing of 
ontslag van een bestuurder of commissaris en een besluit tot 
vaststelling van het bezoldigingsbeleid.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel 
voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst 

van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State 
worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: RVD, 05.12.2008

CONSUMENT PROFITEERT VAN NIEUWE 
TELECOMWETGEVING

Consumenten kunnen straks eenvoudiger overstappen naar 
andere telecomaanbieders. Er komt een algeheel spamverbod in 
Nederland en er komt een wettelijk ‘bel-me-niet-register’. Van al 
deze maatregelen in de telecomsector profiteren consumenten 
en bedrijven.
 
Dat zei staatssecretaris Heemskerk op dinsdag 11 november 
2008 bij de behandeling van een wijziging van de Telecomwet in 
de Eerste Kamer.

‘Bel-me-niet-register’
Het wetsvoorstel dat dinsdag werd aangenomen door de 
Eerste Kamer wijzigt de bestaande Telecomwet op een aantal 
punten. Zo regelt de wet het zogenoemde ‘bel-me-niet-register’. 
Dit register moet een einde maken aan de grote ergernis bij 
consumenten over ongevraagde telefoontjes van telemarketeers. 
Iedereen kan zich straks bij dit nieuwe register afmelden voor dit 
soort telefoontjes. Ook kun je je straks bij een telefoontje van 
een telemarketeer in een klap afmelden voor telemarketing in 
het algemeen. Bedrijven die het register straks niet raadplegen 
kunnen worden aangepakt door de Opta. Mensen die telefoontjes 
van bijvoorbeeld goede doelen willen blijven ontvangen kunnen 
dat straks aangeven.

Opzeggen
De nieuwe wet regelt ook dat consumenten hun 
telecomabonnementen (bijvoorbeeld voor internet of voor 
mobiele of vaste telefonie) straks makkelijker kunnen opzeggen 
na afloop van de eerste contractperiode. De consument kan dan 
maandelijks opzeggen in plaats van dat hij of zij ongemerkt voor 
weer een jaar vastzit aan een abonnement. Door deze maatregel 
wordt overstappen naar een andere aanbieder eenvoudiger 
voor de consument. Daarnaast wordt het binnenkort verboden 
om spam naar bedrijven te sturen. Spam aan personen was al 
verboden in Nederland. Door het nieuwe verbod ontstaat een 
algeheel spam verbod in Nederland. Hiermee moet de schade 
die spam veroorzaakt bij internet service providers en andere 
bedrijven afnemen. OPTA kan bedrijven die toch doorgaan met 
het versturen van spam boetes opleggen.

De maatregelen treden naar verwachting per 1 juli 2009 in 
werking

Bron: Ministerie van Economische zaken d.d. 11-11-2008

Voor u gelezen



�7

Wij feliciteren
Diamanten bruiloft 
Op 2 februari jl. vierden de heer en 
mevrouw Wierts uit Kerkrade
hun diamanten bruiloft.

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

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen februari 2009
J. van Kooten uit Heerlen
P.G.J. Schlangen uit Kerkrade
H.J. Simons uit Kerkrade
W.A.G. Becholtz uit Kerkrade
G.E.M. Kleijnen uit Voerendaal
A.A.M. Kraaijenhagen uit Elsloo
P.L. Wouterse uit Eygelshoven
M. Pregrad uit Kerkrade
J.W. Gerrist uit Heerlen
F.W.J. Bronneberg uit Kerkrade
H.M.H. Gierman uit Doenrade
M.B.H. Qatad uit Hoensbroek
G.J.M. Pelzer-Bex uit Eygelshoven

50-jarige jubilarissen februari 2009
C.H. Bervoets-Nelissen uit Heerlen
M. Bloem uit Schin op Geul

J.E.J. Martens uit Stein
G. Hendriks uit Urmond

60-jarige jubilaris februari 2009
F. Kasperek-Slangen uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen maart 2009
O. Bouchikhi uit Kerkrade
K.M.J. Hurxkens-Jelsma uit Heerlen
C.M.L.M. Dijcks uit Heerlen
W.G.J. Lousberg uit Hulsberg
J.A. Voordouw uit Eygelshoven
H.K. Keijzer uit Kerkrade
P. van Loo uit Kerkrade
P.M.F. Kemp uit Voerendaal
M.R. Scheepstra uit Heerlen
J.A.P. van Goor uit Kerkrade
J.J.M. Slangen  uit Kerkrade

40-jarige jubilaris maart 2009
N. Curfs uit Altmunster

50-jarige jubilaris maart 2009
G. Wolvers uit Brunssum

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

Overleden
Op 20 november 2008 overleed in
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid
de heer J.J. Becholtz uit Heerlen

Op 20 december 2008 overleed in
de leeftijd van 93 jaar ons bondslid
de heer J. Nijsten uit Maastricht

Op 23 december 2008 overleed in
de leeftijd van 81 jaar ons bondslid
mevrouw L. Turksma-Kil uit Kerkrade

Op 30 december 2008 overleed in
de leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer W. Huppertz uit Bocholtz

Op 3 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 75 jaar ons bondslid
mevrouw G.A.W. Bongers-Boels  uit 
Obbicht

Op 5 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 33 jaar ons bondslid 
de heer W.M.J. Kneepkens uit Heerlen

Op 12 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer J.R.H. Robberts uit Kerkrade

Op 12 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 49 jaar ons bondslid
mevrouw H.M.G.J. Franssen-
Raaijmakers uit Kerkrade

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

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. 

WEGWIJZER
VAKBOND ABW

“de vakbond voor iedereen!”
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Drukk

Maagdenbergweg 11, 5915 CN VENLO
Tel. 077 - 354 54 53, Fax 077 - 352 02 21

E-mail: venlo@vijgenboom.nl, Internet: www.vijgenboom.nl

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

Werkzaamheden Valkenburgerweg
Beste leden,

Zoals u weet is de gemeente bezig met een grote reconstructie van de Valkenburgerweg en dan het gedeelte Valkenburgerweg 
tussen Douvenrade en de John F. Kennedylaan. Kortom het gedeelte waar het bondskantoor ligt.

Vanaf 1 januari 2009 is het bondskantoor weer bereikbaar vanuit 
de kant van Douvenrade. 

De  gemeente Heerlen is druk doende met het laatste 
gedeelte van de reconstructie van de Valkenburger-
weg  t.w. het gedeelte op de hoek van de  Pijnsweg 
richting John F. Kennedylaan.

De prognose is dat de gehele reconstructie klaar 
is in april 2009.

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

Jack Hurxkens,
voorzitter.



Contributie ongewijzigd per 01-01-09
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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De tijd dat we na de lagere school een aantal jaren vervolgonderwijs volgden en daarna 40 jaar 
aan het werk konden blijven ligt al enige tijd achter ons. Een 40 jarig dienstjubileum wordt lang-
zaam uniek. En nooit meer iets bijleren al helemaal. Van de werkende mens wordt steeds meer 
verwacht dat hij zich ontwikkelt en bij blijft in zijn vak. Via een cursus, bijscholing of instructie 
op de werkplek. Een levenlang leren wordt gepromoot door werkgevers en door vakbonden. Je 
vergroot immers je waarde voor je werkgever. En mocht het toch misgaan, dan kom je in ieder 
geval gekwalificeerd op de arbeidsmarkt. 
Denk maar eens aan de computercursus die menigeen heeft gevolgd de afgelopen jaren of het 
aanleren van nieuwe machines of werkprocedures. Maar ook de cursus klantvriendelijkheid of 
communiceren. Pas als we ons bewust zijn dat vaardigheden ontbreken en we beseffen waarom 
een cursus of opleiding belangrijk is ,zijn we bereid hier energie in te steken en in de schoolbank 
plaats te nemen. 

Als we onze kennis vergroten doen we dat volgens een bepaald patroon:

 Onbewust - Onbekwaam
 Bewust -  Onbekwaam
 Bewust -  Bekwaam
 Onbewust - Bekwaam

Het lijkt op een woordspelletje, maar dat is het niet. De stappen zijn vrij logisch te volgen en 
geven de fase aan waarin iemand zich bevindt. In eerste instantie weten we niet dat we kennis 
of kunde missen. We zijn ons dit niet bewust. Ga maar na, als je niet met een computer hoeft te 
werken, heb je ook niet snel de behoefte om het te leren. Tot dat het opeens tot je taak behoort. 
Dan wil je toch graag iets meer weten. Dan kom je automatisch in  fase twee. Met andere woor-
den je bent je bewust dat je iets mist. Dan begint het te kriebelen.
Als je dan een cursus of opleiding volgt, word je bewust bekwaam. Je leert dingen toepassen en 
te gebruiken. Alleen denk je in het begin nog veel na of moet je iets opzoeken. Hoe zit het ook 
alweer? Door het geleerde toe te passen en te gebruiken maak je je het echt pas eigen. Dan doe 
je het alsof je nooit anders gewend  bent geweest. Kortom, het gaat op de automatische piloot. 
Geniet er even van. Niet te lang want waarschijnlijk ben je alweer in fase 1 aanbeland. 

                 Will Kapell

Bewust en... bekwaam
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