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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 ook bij de niet-werkenden: 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
Bijna zomerreces.

In de tussenliggende periode van de vorige Vizier en deze editie is er weer van alles gebeurd in 
vakbondsland.
Allereerst blik ik terug op onze Algemene Vergadering op 25 mei jl. Er zat zoals u in deze Vizier 
verder kunt lezen in het uitgebreide artikel over deze Algemene Vergadering een feestelijk randje 
aan, nl. het 65-jarig bestaan van onze vakbond op 23 september a.s. Trots en voldaan feliciteerde 
ik als voorzitter het hoofdbestuur, de kaderleden, de collega’s op kantoor, de collega’s van 
Bronneberg Advocaten, alle overige leden en iedereen die de ABW een warm hart toedragen, met 
ons 65 jarig bestaan. Dit vond en vind ik nog steeds een geweldige pluim en ik zeg met grote trots 
‘Chapeau ABW’! Ga zo verder! 
In deze Vizier staat ook een prijsvraag in het kader van ons 65-jarig bestaan. Een prijsvraag 
waarbij héél mooie prijzen te winnen zijn en ik zou zeggen, doe mee. Wie weet bent u een van de 
gelukkige prijswinnaars.
Ook heeft op woensdag 10 juni onze vakbond haar jubilarissen gehuldigd. De Vakbond ABW telde 
dit jaar 99 jubilarissen en het doet me deugd deze jubilarissen die trouw zijn aan hun Vakbond 
ABW te mogen huldigen. In de volgende Vizier zullen we hier uiteraard uitgebreid aandacht 
besteden.
Als we in het eerste half jaar terugblikken en de rit opmaken, dan blijkt steeds weer dat 
organisaties in Nederland  overvallen zijn door de economische crisis. Een jaar geleden vormden 
personeelstekorten nog het voornaamste probleem en nu overheersen de zorgen om mensen 
aan de slag te houden. De huidige economische turbulentie wordt weer heftiger door recente 
opmerkingen van onze minister van financiën over de stijging van de economische krimp. Al 
8 maanden lang blijft de economische krimp toenemen. Hier word je echt niet vrolijk van. Op 
kantoor hollen we van hot naar her om al onze leden die hulp vragen zo goed mogelijk te helpen. Ik 
moet zeggen dat je de kredietcrisis en de gevolgen die dit met zich meebrengt ‘once in your lifetime’ 
hoopt mee te maken.
Ook hoorde ik laatst een interessante discussie over een aantal trendmatige ontwikkelingen die 
ook na afloop van de crisis het beeld van de arbeidsmarkt zullen domineren. De belangrijkste 
trends blijven ontgroening (minder jongeren), vergrijzing (meer ouderen) en feminisering (meer 
vrouwen). Over ontgroening en vergrijzing heb ik al bij regelmaat mijn zorgen over uitgesproken. 
Ten aanzien van feminisering het volgende. 
Vrouwen vormen al bijna de helft van het werknemersbestand van organisaties. Met een grotere 
vertegenwoordiging van vrouwen binnen organisaties is deeltijdwerk dan ook al jaren een niet 
meer weg te denken verschijnsel op de Nederlandse arbeidsmarkt en het aandeel deeltijders neemt 
nog steeds toe. Een andere trend die in de periode tot en met 2007 zelfs versterkt heeft doorgezet, 
betreft de groei van het aandeel hoger opgeleiden in het personeelsbestand. Was dat aandeel begin 
jaren negentig van de vorige eeuw nog slechts 15 %, in 2007 is dat verdubbeld tot 30 %. Ook deze 
trend zal zich de komende jaren doorzetten en nieuwe eisen stellen aan de organisatie van het 
werk binnen bedrijven en instellingen. 
Opvallend is de verdere opkomst van flexibel en thuiswerken. Eigenlijk was de werkplek een 
van de weinige dimensies van ‘een baan’ waar nog weinig sprake was van flexibilisering. Na 
werktijden, type contract en de beloning wordt ook de ruimtelijke dimensie van het werk in 
toenemende mate flexibel. 
In 2008 rapporteerde 32 % van de organisaties het bestaan van de mogelijkheid tot flexibel en 
thuiswerken. Uiteraard is deze mogelijkheid sterk gerelateerd aan de aard van het werk. Gelet op 
het streven van veel organisaties om de kosten verder te reduceren en de inzet van arbeidsuren 
van medewerkers te maximaliseren, lijkt het flexibel en thuis werken de komende jaren een 
verdere opmars zal kennen. 
Persoonlijk plaats ik mijn kanttekeningen bij deze laatste ontwikkeling van flexibel 
en thuis werken en de genoemde argumenten. Wellicht voor werkgevers legitieme 
factoren om deze manier van werken door te voeren, maar als werkgever moet 
je ook denken aan de kwaliteit van je dienstverlening en niet onbelangrijk 
daarbij is het meewegen van de wensen van je werknemers. Hebben
 die bijvoorbeeld behoefte aan een vaste werkplek gedurende een 
of meer dagen, omdat die hechten aan persoonlijk contact 
met hun collega’s, dan moet je mijns inziens daar als 
werkgever serieus mee rekening houden.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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CAO-Nieuws
De belangrijkste maatregelen

PriNCiPeAKKOOrD CAO 
SCHiLDerS-, AfWerKiNgS- eN gLASZetBeDriJf  
De cao heeft een looptijd van 1-3-2009 tot en met 28-2-2011. 

Lonen
De lonen worden verhoogd per 01-01-2010 met 1,5%. Er zijn de 
komende twee jaar drie momenten waarop werknemers prijs-
compensatie krijgen. Er komt een pilot voor de nieuwe loon- en 
functiestructuur en er zal onderzocht worden of het mogelijk 
is dat deelname aan het vakantiefonds op vrijwillige basis kan 
gaan plaatsvinden. Uitgangspunt is dat zowel de werkgever als 
de individuele werknemer akkoord dienen te gaan met het niet 
deelnemen aan de Vakantiefondsregeling. 

tegemoetkoming kosten
De opleidingskosten voor zieke werknemers die niet meer 
kunnen terugkeren in hun eigen functie, worden vergoed. De 
onkostenvergoedingen worden aangepast aan de gestegen prij-
zen. Er is afgesproken dat er wordt onderzocht welke regelin-
gen voor reiskosten vereenvoudigd kunnen worden.
 
Arbeidsduur
Werknemers mogen in een ruimer dagvenster gaan werken. De 
normale werkdag blijft 7,5 uur, maar in de periode tussen 6.00 
en 18.00 uur mag 8 uur gewerkt worden. De vergoeding voor 
overwerk op zaterdag wordt verlaagd van 150% naar 140% van 
het geldende uurloon. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De inkomensaanvullingen voor werklozen en arbeidsonge-
schikten worden verhoogd met 5%. 

CAO MeUBeLiNDUStrie
Partijen bij de cao Meubelindustrie en meubileringbedrijven 
hebben afgesproken loonsverhogingen tijdelijk ‘op te schuiven’. 
In ruil voor de loonsverhogingen (of een deel daarvan) krijgt 
men (doorbetaalde) roostervrije tijd. Aan het eind van de loop-
tijd van de cao (30 juni 2010) zal de afgesproken loonsverhoging 
wel ingaan. Op 1 juli 2010 verhoogt de werkgever het loon tot 
het niveau dat men zonder deze tijdelijke afspraak ook gehad 
zou hebben. Dan kan men niet meer gebruikmaken van deze tij-
delijke ‘ruilregeling’. Er is afgesproken dat er geen stapeling mag 
plaatsvinden van deeltijd-WW en uitruil van loonsverhogingen 
voor vrije tijd. Een bedrijf kan dus niet zowel deeltijd-WW aan-
vragen als de uitruil van loonsverhogingen afspreken. Het is dus 
het één of het ander. Dit is het gevolg van een afspraak die de 
organisatie van werkgevers (CBM) en de vakbonden hebben ge-
maakt om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden. 
 
DrANKiNDUStrie eN grOOtHANDeL iN DrANKeN
De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Drankindu-
strie en Groothandel in Dranken is vertraagd door de pensioen-
problematiek. De cao-partijen gaan de komende weken onder-

zoeken welke maatregelen nodig zijn om de dekkingsgraad van 
het Bedrijfstakpensioenfonds Drankindustrie en Groothandel 
in Dranken (BPD) te verbeteren. In dit kader wordt ondermeer 
gekeken naar de aanwending van 5,25% (voormalige VUT-)pre-
mie. Die wordt sinds 1 januari 2006 voor verschillende doelein-
den aangewend (storten in de levensloopregeling, afdracht in de 
IAP module, laten uitbetalen of een combinatie van deze moge-
lijkheden). Daarnaast worden nog andere alternatieven door on-
derzocht die kunnen bijdragen aan een aanvullend herstel van de 
financiële positie van het BPD. 

eéN CAO KiNDerOPVANg
Vanaf 1 mei 2009 is er weer één cao voor de branche Kinderop-
vang. Op donderdag 2 april 2009 hebben MOgroep Kinderop-
vang en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang 
en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een 
cao voor bijna 75.000 werknemers met een looptijd tot 1 mei 
2010. Partijen zijn er tevreden over dat er in deze onzekere tij-
den een akkoord is bereikt voor één nieuwe cao waarin alle par-
tijen, zowel de twee werkgeversorganisaties als de drie bonden 
zich kunnen vinden. Onderdeel van het akkoord zijn afspraken 
over de lonen, die per 1 mei 2009 met 1,0% zullen stijgen en per 
1 januari 2010 met 0,5%. Daarnaast hebben partijen afspraken 
gemaakt over de werkgelegenheid. Binnen deze gezamenlijke 
cao worden overgangsafspraken opgenomen voor de werkgevers 
aangesloten bij BKN. 

PriNCiPeAKKOOrD CAO NAtUUrSteeNBeDriJf 
De cao heeft een looptijd van 1-3-2009 tot en met 28-3-2010. 

Lonen
De lonen worden zowel per 1 juli 2009 als per 1 januari 2010 
verhoogd met de geldende prijscompensatie. Hoeveel de lonen 
omhoog gaan, is pas bekend na 1 juli 2009 en bij de tweede 
verhoging na 1 januari 2010. 

eenmalige uitkering
Daarnaast ontvangen de werknemers in december 2009 een 
eenmalige uitkering van €150 bruto. 

fondsen
Centraal in de cao staan afspraken over om- en bijscholingstra-
jecten om ontslag te voorkomen en eventuele gevolgen op te 
vangen. Speciaal wordt geprobeerd om te voorkomen dat oude-
ren hun aanvullingsregeling bij vervroegde uittreding verliezen 
door langdurige werkloosheid. Ter financiering wordt onder 
meer de premie voor het Sociaal fonds gedurende een jaar met 
0,5% verhoogd. 

Ook wordt op korte termijn de opleidingsbehoefte in de sector 
in kaart gebracht waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de 
mogelijkheden voor doorstroming van oudere werknemers.

�



�

eeN tOOSt OP De JArige VAKBOND ABW  
2009 Is het jaar waarin de Vakbond ABW 65 jaar bestaat. 
Voor Jack Hurxkens, voorzitter van de Vakbond ABW, 
dan ook reden genoeg om zijn welkomstwoord tijdens 
de Algemene Vergadering, op te dragen aan zijn jarige 
bond. ‘Ik ben er trots op dat we al 65 jaar op eigen benen staan. 
Trots en voldaan feliciteer ik dan ook iedereen die betrokken is 
bij ABW met dit heuglijke feit.’

Met de aankondiging van de 65-ste verjaardag van de vakbond 
bracht Jack Hurxkens de aandacht bij de actualiteit en één 
van de zaken die de vakbond bezighoudt: het bereiken van 
de pensioensgerechtigde leeftijd en alle consequenties van 
dien. ‘Gelukkig zijn onze verjaardag en ons voortbestaan niet 
afhankelijk van de plannen van minister Donner,’ aldus de 
voorzitter. Hij noemde het jaar 2009 heel bijzonder in verband 
met de viering van het 65-jarig bestaan van de Vakbond ABW, 
maar tegelijkertijd ook zorgwekkend. ’In oktober 2008 werden 
we opgeschrikt door de crisis die snel om zich heen greep. Er 
volgden ontslagen aan de lopende band. De Vakbond ABW is 
hierover erg bezorgd. Vanzelfsprekend hebben we iedereen 
bijgestaan die hulp nodig had. Als we het CBS en het Sociaal 
Planbureau moeten geloven, moet het ergste nog komen. Maar 
ik beloof u, we trekken ten strijde.’ Zoals dat door ons al 65 jaar 
gebeurt. 

Na de herdenking van de overleden leden in de afgelopen 
periode, mocht secretaris/penningmeester Indra Kandhai 
de jaarrekening presenteren en toelichten voor de 31 stem-
gerechtigde leden die de Algemene Vergadering bijwoonden. 
‘Het is een zwaar jaar geweest,’ meldde Indra Kandhai toen de 
presentatie aangaf dat het jaar is afgesloten met een verlies. 
Maar ze nam meteen van de gelegenheid gebruik om de ergste 
kou uit de lucht te halen. ‘De cijfers geven een ietwat vertekend 
beeld omdat ze vergeleken werden met het jaar 2007, het jaar dat 
nog gegevens bevatte van de Algemene Bond Casinopersoneel 
(ABC) tot en met de afscheidingsdatum van 1 mei 2007. De 
ontvangen contributies zijn t.o.v. 2007 iets gedaald, maar ook 
hierin zat nog een deeltje ABC. De hogere salarissen en sociale 
lasten in 2008 zijn grotendeels toe te schrijven aan de stijging 
van de pensioenskosten in verband met waardeoverdracht en 
lagere uitkeringen in verband met ziekte. De afschrijvingen 
zijn gestegen als gevolg van automatiseringsinvesteringen en 
de kosten voor reclame en leden-werfacties. Ook de negatieve 

koersdalingen 
zorgen voor negatieve cijfers. Deze 
cijfers nopen tot bezuinigingen. Indra Kandhai liet enkele 
plannen zien, maar voegde er aan toe dat het louter om 
plannen gaat en niet op beslissingen. Het Hoofdbestuur moet 
zich hierover nog buigen. Mogelijk oplossingen om een einde 
te maken aan het negatieve saldo zijn: Vermindering van de 
kosten voor boekwerken en cao’s en een aanpassing van het 
bondsblad Vizier van fullcolour naar tweekleurendruk leveren 
een aanzienlijke besparing op en een voorgenomen verhoging 
van de contributie zal hogere inkomsten opleveren. Samen 
zijn deze voorstellen goed om weer te zorgen voor een positief 
exploitatiesaldo. 
Op de jaarrekening stond een bedrag van € 5.351 aan 
contributieachterstanden. Geprobeerd wordt om dit bedrag 
alsnog ingevorderd te krijgen. Dat lukt soms wel en soms niet. 
Over het jaar 2008 heeft Vakbond ABW al een bedrag van € 
1.466,00 moeten afboeken als zijnde oninbaar. Een flink stuk 
minder dan een jaar eerder, maar toch nog veel te veel. 

Vervolgens mocht Indra Kandhai aan de bak vanuit haar 
functie van secretaris. Het verslagjaar heeft veel druk gelegd 
op het dagelijks werk van de Vakbond ABW en haar leden. ‘Het 
was druk, druk en nogmaals druk,’ aldus de secretaris. ‘ Druk 
omdat alle elementen die leiden tot drukte samenkwamen. 
Naast de dagelijkse gang van zaken, kregen we te maken met 
de gevolgen van de kredietcrisis voor de bedrijven waar onze 
leden werken. Ook de overstap op een nieuw computernetwerk, 
die erg tijdrovend was, zorgde voor een extra belasting. Alleen 
door héél veel teamwork en commitment met ons werk,is het 
ons gelukt om op zowel het collectieve als het individuele vlak 
onze leden zo goed mogelijk bij te staan.’
Indra Kandhai maakte van de gelegenheid gebruik om kort uit 
de doeken te doen hoe de Vakbond ABW te werk gaat als een 
bedrijf in de problemen komt. 
‘Bij het ene bedrijf kan het om een paar leden gaan en bij 
het andere bedrijf om tientallen. Maar elke keer steken we 
als bestuurders de koppen bij elkaar. Samen stippelen we de 
strategie uit. Onze strategie is altijd leden helpen. 

Algemene vergadering
  Feestelijke randje     
     in Heerlense 
Auberge de Rousch
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WtV
Het overleg over de regeling voor Werktijdverkorting (WTV), 
nam vaak veel tijd in beslag. Opvallend waren ook de vele 
reorganisaties en daarmee vaak gepaard gaande ontslagen. 
Vanuit vakbondsperspectief houden de bestuurders nauw-
lettend in de gaten of bedrijven de kredietcrisis niet te snel en te 
makkelijk als een smoes gebruiken om bezuinigingsmaatregelen 
te treffen, bijvoorbeeld tijdens cao-onderhandelingen.

Computernetwerk
De secretaris bracht al eerder het nieuwe computernetwerk aan 
de orde en de gevolgen die het heeft gehad voor de medewerkers. 
In  oktober 2008 is het complete nieuwe netwerk geïnstalleerd. 
Hierbij hoorde niet alleen het nieuwe netwerk, maar ook 
nieuwe software en nieuwe werkmethodes. In november 2008, 
een maand na de installatie, werd gestart met de introductie 
van de nieuwe werkwijze. Zo moest de ledenadministratie het 
pakket Exact voor Synergy én onze financiële administratie 
in het pakket Exact voor Globe gaan gebruiken. ‘Een hele 
omschakeling en dat hebben we geweten ook, want een nieuw 
netwerk heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen. De 
introductie van de nieuwe werkmethodes had meer voeten in 
de aarde dan we vooraf hadden gehoopt. Door verschillende 
omstandigheden hebben we een behoorlijke achterstand 
opgelopen en is het systeem tot op de dag van vandaag niet 
volledig in gebruik. Dit betekent voor de medewerkers extra 
werk, omdat er twee systemen moeten worden gebruikt. Maar 
als het nieuwe systeem goed werkt, kunnen we weer jaren 
vooruit.’
   

Lezersenquête
In 2008 vond in nummer 5 van Vizier een lezersenquête plaats. 
Die was nodig om een indruk te krijgen van wat onze leden/
lezers vinden van ons blad. De uitkomst was positief. Vizier 
werd beloond met een dikke 8. Dat cijfer was er niet alleen voor 
de inhoud maar ook voor de vormgeving. 

65-jarig bestaan 
Het is al eerder aan de orde gekomen. 2009 is het jaar waarin 
de vakbond 65-jaar bestaat. Dat willen we graag vieren op 
woensdag 23 september. 

‘Het gezicht van de vakbeweging – Zuid Limburg - 
Op 6 november vorig jaar werd het boek ‘Het gezicht van de 
vakbeweging – Zuid Limburg gepresenteerd. Dit boek is een 
uitgave van de Vakbondshistorische Vereniging (VHV) en geeft 
een beeld van de mensen die zich voor de vakbeweging inzetten. 
Gekozen is voor het portretteren van tientallen bezoldigde 
bestuurders en kaderleden per regio, waarbij Rotterdam en 
Zuid Limburg het spits afbijten. 

Bondsgroepen
Zoals de bezoekers van de Algemene Ledenvergadering 
gewend zijn, mochten ook deze keer weer afgevaardigden van 
de bondsgroepen hun plannen en wensen voor het komende 
jaar bekend maken. Hub Broeders beet namens de bondsgroep 
Industrie en Dienstverlening het spits af. Hij sprak de hoop 
uit dat meer leden de bijeenkomsten van de bondsgroep 
gaan bijwonen. Het wisselen met de vergaderdagen (op 
woensdag of donderdag) zou daarbij moeten helpen. Ook de 

1. Voorzitter Jack Hurxkens spreekt de vergadering toe
2. V.l.n.r. Marie-Claire Nieskens, Klaas van der Sleen, John Oostdijk en 
    Jos Joosten van het hoofdbestuur
3. V.l.n.r. Cas Wilbers, Mariëlle Flipse, Jos Rook en Wiel Wittenbernds van het hoofdbestuur.

1

2 4
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verscheidenheid aan gespreksonderwerpen en een agenda met 
actuele onderwerpen zou meer leden moeten inspireren om 
zijn of haar stem te laten horen tijdens de bijeenkomsten.’Voeg 
daarbij het terugkoppelen van de standpunten van onze 
bondsgroep naar het hoofdbestuur,’ aldus Hub Broeders. 
De bondsgroep Gepensioneerden/Uikeringsgerechtigden werd 
vertegenwoordigd door Ans Kolenburg. Voor haar groep was 
vooral de problematiek rondom de verhoging van de AOW-
leeftijd een dankbaar gespreksonderwerp dat bovendien veel 
vragen opwierp. ‘Hoe reageren de werkgevers op de plannen, 
hoe reageren de pensioenfondsen en wie werkt er nu nog tot 
zijn 65ste?’ vroeg Ans Kolenburg zich hardop af. 
Voor de bondsgroep Sociale Werkvoorziening, waarvoor Frans 
Lindelauf het woord voerde, zijn met name de OR-verkiezingen 
die binnenkort bij Licom worden gehouden, een belangrijk 
aandachtspunt. 

Actiepunten
Voordat de rondvraag kon beginnen, stond voorzitter 
Jack Hurxkens uitgebreid stil bij de actiepunten van het 
Hoofdbestuur voor de korte termijn. In 2008 gaf hij samen 
met hoofdbestuurder Cas Wilbert de aanzet tot een aantal 
vernieuwingen. Onderstaand de stand van zaken hieromtrent:

Website
Via zijn eigen weblog belicht de voorzitter actuele situaties die 
er in de wereld zoal spelen. Ook is er een poll waar leden op 
kunnen reageren en hun mening kunnen geven. De poll is elf 
keer gehouden en steeds was een actueel thema onderwerp 
van de stemming. Door deze polls kwamen een paar keer 

verrassende standpunten naar voren. 

Powerpointpresentatie
De powerpointpresentatie  die is ontwikkeld om op scholen 
informatie te geven over vakbondswerk in zijn algemeenheid 
en de functie van de vakbeweging door de jaren heen. 
Belangrijkste reden om de presentatie te maken, was om het 
vakbondswerk onder de aandacht te brengen van jongeren 
die een beroepsgerichte opleiding volgen. Helaas bleek er 
nauwelijks belangstelling voor te zijn, ondanks het aanschrijven 
van scholen. 

Reclame maken via advertorials
Afgelopen jaar verschenen regelmatig advertorials in diverse 
week- en dagbladen. Er zijn veel positieve reacties gekomen. 
De actie was vooral bedoeld om aandacht te vragen voor het 
nuttige werk van de vakbond. Veel niet-leden, maar ook leden 
weten vaak niet welk uitgebreid servicepakket hoort bij het 
lidmaatschap van de Vakbond ABW  

Ledenwerfactie
Op 1 januari 2009 is de intensieve ledenwerfactie gestopt. Het 
was een relatief dure actie en in juli wordt bekeken wat het 
uiteindelijke resultaat is geweest. Sinds 1 januari is de ‘oude’ 
regeling weer van kracht. Die houdt in dat een lid 10 euro 
ontvangt voor elk nieuw geworven lid en vijftig euro extra voor 
elk tiende lid. 

CAO-Beleid
Het Hoofdbestuur en de Bondsgroepen hebben gezamenlijk 

4 t/m 6: De aanwezigen luisteren aandachtig.
7: Sef Hoeppermans doet verslag namens de kascontrolecommissie5
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de contouren geformuleerd voor een CAO-Beleid 2009 
van de Vakbond ABW. De rode draad is en blijft maatwerk. 
Maar in die situaties dat maatwerk niet geheel aan de orde 
zou zijn, wordt gekozen voor de volgende onderwerpen: 
Verbetering loon en zorgverlof, beter pensioenbeleid, goede 
scholing, leeftijdsbewustpersoneelsbeleid en behoud van 
werkgelegenheid.

ZZP’ers
Na uitvoerige discussie heeft het Hoofdbestuur besloten dat 
Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) geen lid kunnen 
worden van de Vakbond ABW. De bond wil zich focussen op 
de zogenaamde core business en dat is de belangenbehartiging 
van werknemers en uitkeringsgerechtigden.  

Hyves
Sinds enkele maanden bestaat er een Hyvespagina voor ABW-
vrienden. Deze pagina is gemaakt om meer jongeren te bereiken. 
De pagina is nog niet helemaal klaar, maar het begin is er. 

ABW-ambassadeurs
Na een intensieve campagne zijn er weer nieuwe ABW-leden 
bereid gevonden om ambassadeur van de bond te worden. Op 
maandag 21 september a.s. om 19.00 uur komen de nieuwe 
ambassadeurs samen met alle oud-ambassadeurs, alle OR-
leden, contactpersonen en overige kaderleden.
Via actuele thema’s willen we hen enthousiast maken én 
motiveren voor het ABW-ambassadeurschap.

Nieuwe cao’s
In de verslagperiode is de Vakbond ABW betrokken geweest bij 
het afsluiten van twee nieuwe cao’s: voor  Rolduc Conferentie 
Oord in  Kerkrade en Sitech in Geleen. 
Dit betekent dat de ABW nu bij 19 bedrijven een CAO 
afsluit.’Hier ben ik heel trots op, zeker als je ziet dat het FNV 
het afgelopen jaar druk bezig is met het bewerkstelligen van 
een monopoliepositie in vakbondsland, waarbij de overige 
vakbonden steeds vaker gepasseerd worden. 

Spreekuur
Het afgelopen jaar hebben circa 2500 leden gebruik gemaakt 
van het spreekuur op de dinsdag en donderdag. Dan is nog niet 
gesproken over de 1815 aangiftes voor inkomstenbelasting 
en ongeveer 200 voor diverse toeslagen zoals huur en 
zorgtoeslag. 

Oud-voorzitter Leo Noy gebruikte de rondvraag om de jarige 
vakbond te complimenteren voor het afgelopen jaar. ‘Het is knap 
dat het ledental stabiel is gebleven, ondanks de omstandigheden. 
Het is ook goed dat jullie de tanden laten zijn, maar toch als 
vakbond heel duidelijk kiezen voor een eigen beleid.’

Na een vergadering die ruim twee uur duurde, sloot voorzitter 
Jack Hurxkens af met een gezamenlijk toost op zijn jarige 
vakbond. 

8: Secretaris/penningmeester Indra Kandhai 
presenteert haar verslag 2008
9+10: De bondsgroepen presenteren het Actieprogramma 2009/2010. Hun Broeders doet dat namens de bondsgroep 
Industrie & Dienstverlening, Frans Lindelauf namens de SW en Ans Kolenbrug namens de Gepensioneerden/ Uitkeringsgerechtigden. 
Van Ans Kolenburg  hebben we helaas geen foto.
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Jubileumprijsvraag
Vier het 65-jarig jubileum Vakbond ABW met

een prijsvraag. Bedenk de beste slogan en win!
De Vakbond ABW bestaat op 23 september 2009 65 jaar. Dit is een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij mogen laten gaan. 
Daarom roepen we de leden op om mee te denken over de toekomst. Hoe kan dat beter dan door een slogan te bedenken waar de 
Vakbond ABW de komende jaren mee naar buiten kan treden. Wie de slogan bedenkt die het beste past bij wat de Vakbond ABW voor 
haar leden wil uitdragen, kan rekenen op een fraaie prijs in de vorm van een reischeque. 

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Roger van den Broek, Bea Dresen, Jos Rook en Indra Kandhai. De 
jury kent drie prijzen toe in de vorm van een reischeque, te weten een 1e prijs van € 750,-, een 2e prijs van € 350,- en een 3e prijs 
van € 150,-.

De jury beoordeelt de inzendingen op onder andere de volgende criteria:
 • De slogan moet bruikbaar zijn voor reclame- en promotie- en voorlichtingsdoeleinden.
 • De slogan moet origineel en uniek zijn. 

Voorwaarden deelname 
Alleen leden van de Vakbond ABW kunnen meedoen aan deze prijsvraag. Personeelsleden zijn uitgesloten van deelname. Alle ont-
vangen slogans zijn eigendom van de Vakbond ABW en hieraan kunnen door de inzender geen auteursrechten worden ontleend.

Bekendmaking
De nieuwe slogan en de bedenker worden vermeld in Vizier 5-2009. Deze verschijnt omstreeks 22 oktober a.s. Over de uitslag kan 
niet gecorrespondeerd worden.

Opsturen
U dient uw inzending vóór 1 september a.s. op te sturen naar:
 Vakbond ABW
 Valkenburgerweg 75
 6419 AP Heerlen
 e-mail: ika@vakbondabw.nl

Inzendingen die na 1 september a.s. binnenkomen, doen niet mee aan de prijsvraag
Veel succes!
 

SCHRIJF HIER UW SLOGAN:

BONDSNUMMER:

NAAM EN VOORLETTERS:

STRAAT HUISNUMMER:

POSTCODE EN PLAATS:

E-MAIL:

TELEFOON:
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Vakantie special
VAKANtieWeetJeS
Als u Vizier ontvangt, dan duurt het niet lang meer voordat u 
met vakantie gaat. Daarom een aantal vakantieweetjes voor 
onze leden als ze:
• met de auto of camper op vakantie gaan in eigen land
• willen weten wat de overige belangrijkst wijzigingen zijn van  
 verkeersregels 
• willen weten als het warm wordt bij welke temperatuur het   
 nog verantwoord is om te werken
• hulp nodig hebben bij hun reisvoorbereiding 
• willen weten vanaf welke leeftijd hun kinderen vakantiewerk  
 mogen doen.

Met de auto of camper op vakantie in Nederland
Per 1 mei 2009 is er een aantal verkeersregels is veranderd. Hier-
onder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Maximumsnelheid aanhangers en kampeerauto’s
Personenauto’s en bestelauto’s die een lichte aanhangwagen 
trekken, mogen op autowegen en autosnelwegen voortaan 90 
km per uur rijden. Onder een lichte aanhangwagen wordt ver-
staan: een aanhangwagen met een toegestane massa van niet 
meer dan 3500 kg. Eenvoudig gezegd is dat het gewicht van de 
legeaanhangwagen plus het gewicht dat maximaal aan bagage 
mag worden meegenomen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken
aan caravans, vouwwagens, paardentrailers en boedelbakken. 
Heeft de aanhanger een eigen kenteken, dan staat de ‘toegestane 
maximum massa’ vermeld in het kentekenbewijs. Door deze ver-

hoging van de maximumsnelheid worden de snelheidsverschillen 
tussen auto’s met een aanhanger en het overige verkeer kleiner. 
Kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer
dan 3500 kg die afgeleid zijn van een vrachtauto, mogen op au-
towegen en autosnelwegen niet harder rijden dan 80 km per uur. 
Vanwege de verkeersveiligheid ligt het voor de hand dat voor dit 
soort zware campers dezelfde maximumsnelheid geldt als voor 
gewone vrachtauto’s. 

Parkeerschijf 
Een parkeerschijf mag voortaan alleen nog achter de voorruit 
van de auto worden geplaatst. Zo kunnen er geen misverstan-
den meer ontstaan over de plek van de parkeerschijf in de auto. 
Van buiten af moet de parkeerschijf goed zichtbaar zijn. Boven-
dien mag het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf alleen 
nog handmatig worden ingesteld. Parkeerschijven met een me-
chanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, 
mogen dus niet meer gebruikt worden. Door het verbieden van 
dergelijke apparaten wordt voorkomen dat een parkeerplaats te 
lang door hetzelfde voertuig wordt bezet.
Bij het instellen van de parkeerschijf mag het tijdstip van aan-
komst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele 
of halve uur. Dit was al zo, maar veel mensen waren hiervan niet 
op de hoogte. 
Op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een 
maximale parkeerduur is aangegeven, moet een parkeerschijf 
worden gebruikt. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig 
te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Dergelijke 
parkeerplaatsen hoeven overigens niet voorzien te zijn van een 
blauwe streep. 

Brommobiel en helm 
Bestuurders en passagiers van een open brommobiel waarin geen 
gordels zitten, moeten voortaan een helm dragen.  Inzittenden 
van dit soort voertuigen zijn zeer kwetsbaar. Met een helm op 
hebben zij bij een ongeval dezelfde bescherming als bijvoorbeeld 
motorrijders en bromfietsers.

Snorfiets en mobiele telefoon
Het vasthouden van een mobiele telefoon is voortaan ook verbo-
den voor bestuurders van een snorfiets. Met de hand bellen op 
een snorfiets brengt immers dezelfde veiligheidsrisico’s met zich 
mee als op een bromfiets. Voor bromfietsen en brommobielen 
gold dit verbod al, net als voor andere gemotoriseerde voertui-
gen.

Uitrijstrook
Bestuurders die na het verlaten van de doorgaande rijbaan op 
een uitrijstrook rijden, moeten deze uitrijstrook blijven volgen. 
Uitrijstroken (ook wel uitvoegstroken genoemd) komen vooral 
voor op autosnelwegen en autowegen. Met deze nieuwe regel 
wordt tegengegaan dat bestuurders de doorgaande rijbaan ver-
laten, via de uitrijstrook een file op de doorgaande rijbaan in-
halen en vervolgens weer invoegen. Dergelijk misbruik van de 
uitrijstrook roept bij veel weggebruikers ergernis en soms zelfs 
agressie op. 
Deze regels zijn onderdeel van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens. Een verkorte versie van dit reglement is te vin-
den op www.verkeerenwaterstaat.nl onder ‘Verkeersborden en 
verkeersregels’. 

Lichtarmatuur en type lamp 
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In deze rubriek gaan we in op de vraag 
‘Op hoeveel vakantiedagen heb ik 
recht?’ Allereerst merk ik op dat u recht 
heeft op vakantie met behoud van loon. 
Het wettelijke aantal vakantiedagen per 
jaar is ten minste vier keer uw aantal 
werkdagen per week. Bij een volledige 
baan is dat dus twintig dagen per jaar (4 
x 5 dagen). Werkt u in deeltijd, dan wordt 
er gekeken naar het aantal uren dat u per 
week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 25 uur 
in deeltijd, dan heeft u recht op honderd 
uur vakantie (4 x 25 uur) per jaar. 

Hoe zit het nu precies met de opbouw van 
vakantiedagen?
U bouwt vakantiedagen door het jaar 
heen op. Werkt u korter dan een jaar, 
dan worden uw vakantiedagen naar 
evenredigheid berekend. 

Ik hoorde dat je ook recht kan hebben op 
meer vakantiedagen dan het bovenstaande. 
Klopt dat?
U heeft recht op een minimum aantal 
vakantiedagen, maar het is mogelijk 
dat u meer vakantiedagen krijgt. Dat 
kan bijvoorbeeld zijn opgenomen in uw 
arbeidsovereenkomst of cao. Als u langer 
bij een bedrijf werkt, kunt u ook recht 
hebben op meer vakantiedagen. 

En hoe zit het nu met de opbouw van vakan-
tiedagen bij zwangerschap en ziekte? Kun je 
ook vakantiedagen opbouwen? 
Ja, ook dan bouwt u vakantiedagen op. 

Maar als ik nu langdurig of gedeeltelijk ziek 
ben, bouw ik dan ook vakantiedagen op? 
Als u langdurig ziek bent, is de opbouw van 
vakantiedagen beperkt tot het laatste half 
jaar. Wanneer u door ziekte gedeeltelijk 
niet kunt werken, bouwt u vakantie op 
over de uren die u wel werkt. 

Wanneer heb ik recht op vakantie en 
vakantiegeld en hoeveel is dat?
U krijgt loon doorbetaald tijdens uw 

vakantie. Dit noemt men betaald va-
kantiegeld. Daarnaast heeft u recht 
op vakantiegeld van 8 % van uw 
bruto jaarsalaris. Dit wordt ook wel 
vakantietoeslag genoemd. 

En wanneer wordt de vakantietoeslag 
uitbetaald?
Uw werkgever betaalt uw vakantietoeslag 
en keert deze minstens eenmaal per jaar 
uit. Meestal is dat eind mei of begin juni. 
Als er andere afspraken zijn gemaakt in de 
cao of in uw arbeidsovereenkomst, of als 
het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, 
dan kan uw vakantietoeslag bijvoorbeeld 
ook per maand worden uitbetaald. Let 
wel, uw werkgever moet de hoogte van 
het bedrag vermelden bij de uitbetaling. 

Wanneer kan ik mijn vakantiedagen op-
nemen?
U kunt pas uw vakantiedagen opnemen als 
u een aanvraag indient bij uw werkgever. 
Na ontvangst van uw aanvraag heeft 
uw werkgever twee weken de tijd om 
bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. 
Doet hij dat niet, dan is de vakantie 
vastgesteld. Voor extra vakantiedagen, die 
bovenop het wettelijke minimum komen, 
kan eventueel een andere termijn gelden, 
maar dat moet dan wel van tevoren 
schriftelijk zijn vastgelegd. 

En stel nu dat de werkgever niet instemt met 
mijn vakantieaanvraag?
In principe moet uw werkgever instemmen 
met uw vakantiewensen. Slechts in twee 
gevallen mag uw werkgever van deze regel 
afwijken: 
Er is een collectieve vakantie vastge-
steld (zoals in de bouw en het onderwijs) 
of er staan afspraken in uw arbeids-
overeenkomst. 
Uw vakantiewens levert grote problemen 
op voor de bedrijfsvoering. In dat geval 
moet de werkgever wel akkoord gaan met 
een andere vakantieperiode van twee 
weken lang of tweemaal een week. 

Mijn collega vertelde me onlangs dat ik 
verplicht ben om minstens een minimum van 
vakantiedagen op te nemen. Klopt dat?
U moet ieder jaar de vakantiedagen kunnen 
opnemen waar u minimaal recht op heeft. 
Uw werkgever mag daar geen bezwaar 
tegen maken, ook niet met een beroep 
op ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. 
Niet opgenomen vakantiedagen verjaren 
na vijf jaar: vakantiedagen opgebouwd 
in januari 2007 vervallen dus op 31 
december 2012.
 
Ik vroeg me af of het mogelijk is om 
vakantiedagen in uren op te nemen? 
Kan dit?
Het is mogelijk om vakantiedagen in uren 
op te nemen. Dit geldt alleen voor de 
vakantiedagen die u over heeft na aftrek 
van een minimum van twee weken lang 
vakantie of tweemaal een vakantie van 
een week. Uw werkgever kan hier vanwege 
‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ bezwaar 
tegen maken. 

Nu heb ik héél veel vakantiedagen over. Mag 
ik mijn vakantiedagen laten afkopen?
U mag alleen bovenwettelijke vakan-
tiedagen laten afkopen. Het gaat dan 
om vakantiedagen boven het verplichte 
minimum aantal dagen per jaar of om 
extra dagen die u heeft gespaard in 
voorgaande jaren. U mag geen wettelijke 
vakantiedagen laten afkopen die in 
voorafgaande jaren zijn opgebouwd. 
In dat geval krijgt u in ruil voor op-
gespaarde vakantiedagen geld.
Maar weet dat uw werkgever niet verplicht 
is om uw vakantiedagen af te kopen als 
u dat wilt. Omgekeerd bent u ook niet 
verplicht uw dagen te verkopen als uw 
werkgever dat wil. 

In de volgende editie ga ik in op de 
volgende vraag:  
‘Wanneer kom ik in aanmerking voor een 
IOAW-uitkering, hoe hoog is die en hoe moet 
ik die aanvragen?’

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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De volgende wijziging maakt deel uit van de Regeling voertuigen 
die eveneens per 1 mei 2009 in werking treedt:
Lichtarmaturen van voertuigen mogen voortaan alleen voorzien 
zijn van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd. Zo moet 
in koplampen met een code HC, HR of HCR een halogeenlamp 
zitten. Gasontladingslampen (“Xenonlampen”) horen in arma-
turen met een code DC, DR of DCR. Gasontladingslampen geven 
veel meer licht dan halogeenlampen. Om te zorgen dat er geen 
weggebruikers door worden verblind, is het zeker voor gasontla-
dingslampen van belang dat zij alleen worden gebruikt in speci-
aal daarvoor bestemde armaturen. 
Op de website van Postbus 51 vindt u informatie over verkeer, 
verkeersregels, voertuigen en wegen.

Bij welke temperatuur is het in de zomer nog verant-
woord om te werken?
Er zijn slechts algemene adviezen te geven. Een werkgever 
moet zorgen voor een zo behaaglijk mogelijk klimaat, rekening 
houdend met de aard van de werkzaamheden.
Als de temperatuur op de werkplek boven de 40 graden stijgt, 
is er bijna altijd een risico van gezondheidsschade en moeten 
er maatregelen genomen worden. Ook bij lagere temperaturen 
dan 40 graden kan gezondheidsschade optreden als er sprake is 
van bijvoorbeeld zwaar werk, zwangerschap, slechte lichamelijke 
conditie, hoge luchtvochtigheid en invloed van zonnestraling. 
Er moeten zowel structurele maatregelen genomen worden om in 
de toekomst gezondheidsschade te vermijden, als maatregelen die 
direct genomen kunnen worden, zoals aanpassen van het werkroos-
ter, het houden van extra pauzes op een koele plaats, het verstrek-
ken van extra drinken, het installeren van ventilatoren of airco’s.

Hulp bij reisvoorbereiding
Indien u op vakantie gaat en echt niet weet hoe u moet beginnen 
met de reisvoorbereiding, ga dan naar www.anwb.nl/vakantie/
reisvoorbereiding/overzicht

Vanaf welke leeftijd mogen kinderen vakantiewerk doen? 
Vanaf hun 13de jaar mogen kinderen in de vakantie werken. Zij 
mogen niet alle soorten werk doen en mogen ook niet te lang 
werken. Wat kinderen wel mogen doen en hoe lang, kunt u na-
vragen bij de speciale ‘Vakantiewerk helpdesk’ van de Vakbond 
ABW, tel. 045-5719955.

Let op! De Vakbond ABW heeft ook deze zomer weer een speciale va-
kantiewerkhelpdesk voor jongeren en/of studenten. 

VAKANtieWerK? 
Vraag ons gratis infopakket aan! 

Hopelijk wordt het een lange warme zomer. Tenminste 
voor diegenen die vakantie vieren. Diegenen die moeten 
werken hebben het liever wat minder warm. Onder deze 
groep mogelijk ook de ijverige scholieren en studenten 
die de zomermaanden (gedeeltelijk) gebruiken om wat 
extra zakgeld te verdienen of om ervaring op te doen. 

Vragen?
Regelmatig worden vakantiekrachten geconfronteerd 
met vragen zoals: op welk uurloon heb ik recht ? Mag ik 
‘s avonds werken of klopt het dat ik die machine niet mag 
bedienen. Vaak komen deze vragen pas bij je op als je al 
aan het werk bent of de eerste keer je salaris ontvangt.

Vakbond ABW heeft ook dit jaar voor de vele vakantie-
werkers een extra service. Als (gezins)lid van de ABW kun 
je ons vakantiewerkpakket aanvragen. Naast een leuke 
attentie die goed van pas komt in je vakantie vind  je een 
aantal folders met heldere informatie over alles wat met 
vakantiewerk te maken heeft. Dit pakket is vanaf 1 juli 
leverbaar.

Uitdaging?
En kom je er dan nog niet uit, dan hebben we in de maan-
den juli, augustus en september  een speciaal vakantie-
werkspreekuur. Bel ons en we proberen meteen antwoord 
te geven op je vraag. Lukt dat niet meteen, dan bellen we 
je in ieder geval terug. Je kunt  iedere maandagmiddag en 
woensdagmiddag bellen met het bondskantoor, tel.  045-
5719955. Bij dringende vragen mag je natuurlijk ook op 
andere tijdstippen bellen.

tenslotte. 
Ga je vakantiewerk doen, verzuim dan niet ons pakket 
aan te vragen. Dit kan telefonisch of  via de mail: balie@
vakbondabw.nl. Zorg dat je je lidmaatschapsnummer 
of dat van je ouders bij de  hand hebt. En kom je er met 
de info uit het pakket niet uit, bel dan de vakantiewerk-
helpdesk. Ook diegenen die na de vakantie de eerste keer 
“voor vast” gaan werken kunnen het pakket ook
aanvragen. Ook dan vind je veel antwoorden in het infor-
matiepakket.

CAO
Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij 

over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus... ook al staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO, 

dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.

Wilt u wat weten over uw CAO?
Maak dan een afspraak voor het spreekuur, tel. 045-5719955.
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Vooraankondiging 
Informatiebijeenkomst voor alle ABW-ambassadeurs, 

OR-leden, kaderleden en contactpersonen
Beste ambassadeurs, OR-leden, kaderleden en contactpersonen,

Een aantal van jullie zet zich binnen jullie bedrijf al jaren in voor de bond.
Jullie treden namens jullie bond op als ambassadeur of OR-lid, kaderlid en contactpersoon en zetten jullie samen met ons in om 
meer invloed te kunnen krijgen op het reilen en zeilen bij jullie werkgevers. Kortom jullie zijn steeds bereid om op je werk als ambas-
sadeur van de Vakbond ABW op te treden. En dat dit werkt, weten we inmiddels allen. De Vakbond ABW is niet meer weg te denken 
in het Limburgse vakbondsland en behartigt al 65 jaar samen met jullie de belangen van al haar leden, kortom een belangenbeharti-
ging doorspekt van Limburgs maatwerk!

Sinds kort hebben we ook een aantal nieuwe ambassadeurs er bij en ook zij willen zich gaan inzetten voor onze bond. Niets leek ons 
mooier en inspirerender om allen die de bond uitdragen, oud en nieuw, samen uit te nodigen voor een bijeenkomst en wel op maan-
dag 21 september a.s. om 19.00 uur. De locatie is nog niet bekend, daar dit afhankelijk is van het aantal deelnemers.

Wat we in ieder geval willen op die avond is dat:
• Oude en nieuwe ambassadeurs, OR-leden, kaderleden en contactpersonen elkaar beter leren kennen;
• We van jullie willen weten wat jullie nodig hebben in jullie functie van ambassadeur, OR-lid, kaderlid en contactpersoon;  
• We samen nadenken over hoe we kunnen bewerkstelligen dat we meer ambassadeurs, OR-leden, kaderleden en contactpersonen  
 kunnen krijgen in de bedrijven waar de Vakbond ABW (nog) geen voet aan de grond heeft. 
• Jullie beter te weten komen bij welke bestuurder je terecht kan met je vragen.
• Jullie een actueel thema gepresenteerd krijgen.
 
Interesse?
Noteer de datum, maandag 21 september, en het tijdstip, 19.00 uur,
alvast in uw agenda. En houd de volgende editie van Vizier in de gaten.

Indien u nog geen ABW-ambassadeur bent, maar die wilt zijn in een bedrijf waar we (nog) niet vertegenwoordigd zijn, dan kunt u 
ook komen naar deze bijeenkomst. 
Hebt u een ABW-collega, attendeer hem/haar op deze vooraankondiging.

Ledenwerfactie
Per 01-01-2009

Beste ABW-leden,
Werf een lid en verdien voor ieder geworven lid een VVV-irischeque van € 10,00.

Heb je 10 leden geworven, dan krijg je 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), oom, tante, zoon of dochter, vader, moeder, etc. lid.  
Doe je dit, dan kom je in aanmerking voor een leuke ledenwerfpremie 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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Op bezoek bij...
in deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Caradon stelrad
Bij Caradon Stelrad hebben wij onlangs met de Belgische directie 
rondom de tafel gezeten inzake de deeltijd WW regeling. Komen-
de weken gaan wij verder praten met werkgever over de inhoud 
van de deeltijd WW regeling.

Colortrend
In mei hebben wij bij Colortrend een deeltijd WW regeling afge-
sproken vanwege een forse daling van de omzet. De werkgever 
betaalt het salaris van de werknemers waarvoor de deeltijd WW 
wordt aangevraagd, voor 100 % door. Tevens zal ook voor 100 % 
opbouw van verlofdagen en vakantiegeld plaatsvinden.

Dalli de Klok(voorheen Dalli Dicom)
De naam van Dalli Dicom is recent gewijzigd in Dalli de Klok. 
Onlangs heeft de tweede CAO-onderhandeling plaatsgevonden. 
De werkgever heeft tijdens de onderhandelingen het voorstel ge-
daan om de ATV-compensatieregeling te laten vervallen. In ruil 
hiervoor krijgen de medewerkers waarop de ATV-compensatie-
regeling van toepassing is, 2,5 uur pauze per week doorbetaald. 
Wat is hier echter aan de hand? Momenteel krijgen deze mede-
werkers 40 uren per week betaald terwijl zij 37,5 uren per week 
daadwerkelijk werken. Deze groep medewerkers krijgt dus al de 
pauzes doorbetaald. 
De werkgever probeert hier dus een in het verleden overeengeko-
men compensatieregeling te schrappen en daardoor zouden deze 
medewerkers weer uitkomen op hun oude verlofrechten.
Daarnaast stelt de werkgever een 2 jarige CAO voor met slechts 
een initiële loonsverhoging van 1 % per jaar.
Tussentijds hebben wij deze voorstellen van werkgever voorge-
legd aan de werknemers. Zoals reeds verwacht gaan werknemers 
hier niet mee akkoord. We zijn benieuwd of werkgever met een 
aangepast voorstel zal komen.

DocMorris
In de vorige Vizier hebben wij bericht omtrent het feit dat Doc-
Morris een nieuwe Nederlandse BV zou gaan oprichten. Inmid-
dels heeft werkgever ons medegedeeld dat de werknemers in 
dienst blijven van de huidige NV.

DSM
Inmiddels heeft in mei de eerste CAO-onderhandeling plaatsge-
vonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle vakbonden hun 
CAO- voorstellenbrief toegelicht. De ABW heeft een loonsverho-
ging van 2,5 % voorgesteld. De werkgever heeft ook haar voor-
stellen toegelicht, maar de werkgever heeft medegedeeld dat er 
geen algemene initiële loonsverhoging zal plaatsvinden en dat 
werknemers individueel alleen op een loonsverhoging kunnen 
rekenen indien zij uitzonderlijk presteren.
Voorts is tijdens deze bijeenkomst voornamelijk gesproken over 
de huidige kredietcrisis en de gevolgen hiervan voor DSM. Ten-
gevolge van deze kredietcrisis zullen bij DSM wereldwijd 1250 
banen gaan verdwijnen waarvan ongeveer 350 in Nederland.

invista
Binnen Invista is een reorganisatie aangekondigd. Door de te-
ruglopende markt in de textielindustrie en de verdergaande ver-
plaatsing van de activiteiten binnen de bedrijfstak naar lagelo-
nenlanden is er sprake van overbezetting. Namens onze leden 
heeft de Vakbond ABW, samen met andere bonden een sociaal 
plan afgesloten en dat is inmiddels schoorvoetend geaccepteerd 
door de leden.

 

Maecon
De eerste twee gesprekken in het 
kader van het afsluiten van een 
CAO hebben plaatsgevonden. Vraag en aanbod liggen nog uit el-
kaar. Eind juni wordt verder gesproken. Wat verder zorgen baart 
is het feit dat er momenteel geen OR is binnen Maecon. Leden 
van de Vakbond ABW die werkzaam zijn bij Maecon en interesse 
hebben, kunnen met ons contact opnemen. Uiteraard geheel 
vrijblijvend.

Mayfran
Eind april/begin mei jl. hebben wij uitvoerig gesproken met de 
directie van Mayfran over de slechte bedrijfseconomische om-
standigheden bij Mayfran. De omzet is met ruim de helft ge-
daald. Mayfran heeft een“reddingsplan”opgesteld. De werkgever 
had hierbij de volgende keuzemogelijkheden:
Voor meer dan de helft van het personeel max. 50 % deeltijd WW, 
voor drie maanden en evt. te verlengen met tweemaal 26 weken; 
voor ongeveer 35 werknemers ontslag.
De gezamenlijke vakbonden hebben gekozen voor de laatste op-
tie, omdat de werkgever niet bereid is om het inkomen van de 
deeltijd WW ‘ers aan te vullen tot 100 % van het oude inkomen.
Inmiddels heeft het bedrijf de ontslagaanvraag ingediend bij het 
CWI. Na lang onderhandelen is er uiteindelijk een Sociaal Plan 
tot stand gekomen waarbij voor de Kantonrechtersformule een 
correctiefactoor van c= 0,6 is afgesproken. De leden zijn hiermee 
akkoord gegaan.

rolduc
Inmiddels heeft er weer een onderhandelingsronde plaatsgevon-
den. Tijdens de onderhandelingen is de werkgever blijven vast-
houden aan zijn oorspronkelijke voorstel terwijl de gezamenlijke 
vakbonden hun voorstellen op een aantal punten al hadden bij-
gesteld. Van de zijde van de werkgever was geen sprake van “on-
derhandelen”. De vakbonden hebben duidelijk aangegeven dat 
zij zo niet verder wilden praten. Rolduc heeft aangegeven dat zij 
voor de volgende onderhandelingsbijeenkomst hun nieuwe te-
genvoorstellen op papier zullen zetten en dat op basis hiervan de 
onderhandelingen zullen worden voortgezet.

SABiC
In mei jl. heeft de eerste CAO-onderhandeling plaatsgevonden. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben de vakbonden hun CAO-voor-
stellenbrieven toegelicht. Er is tijdens deze bijeenkomst nog niet 
echt onderhandeld.

Sevagram
Sevagram heeft inmiddels een omvangrijke reorganisatie binnen 
de keuken aangekondigd. Het sociaal plan is door de leden afge-
wezen omdat met name de bemiddelingsperiode en de passage 
over bijbetaling bij het vinden van ander, lager betaald, werk als 
onvoldoende werden beoordeeld door de leden.

The Phone House
Werkgever heeft een onderhandelingsresultaat neergelegd. Het 
voorstel houdt onder andere in een initiële loonsverhoging van 
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“Richt je gezicht naar de zon en de schaduw valt achter je”, aldus een Chinees spreekwoord. Richt je op mogelijkheden en 
niet op de belemmeringen of bedreigingen.
Veel korte trainingen die worden aangeboden gaan over het sturen van je eigen leven. Je eigen motivatie, innerlijke drijfve-
ren of je eigen succes. Kortom, werken aan jezelf. Al snel schieten ons beelden door het hoofd van een hele zaal die tsjakka 
roept of op skippyballen huppelt. Misschien wat overdreven, maar in de kern zit mogelijk iets wat we kunnen aanwenden 
voor eigen succes. 
Nu heb je niet alles in de hand. Je omgeving speelt een belangrijke rol en natuurlijk is ook een portie geluk noodzakelijk. 
Maar waarom zou je datgene wat jezelf kunt beïnvloeden niet ook gewoon doen. 
Hele boeken zijn volgeschreven over het realiseren van je eigen succes. Hoe word en blijf je succesvol. Niet alles is even 
wezenlijk. Sommige tips zijn vergezocht. Een aantal is echter de moeite van het overdenken en uitvoeren waard. Daarom 
wil ik er een aantal noemen die mij aanspreken. 
Denk aan datgene wat je wilt bereiken. Niet aan het feit dat het niet lukt. “Ik vind een parkeerplaats” klinkt krachtiger dan 
“ik zoek een parkeerplaats”. 
Kies haalbare doelen. Streef deze na, maar doe dit in kleine stappen. Iedere stap die u afrondt is een succes.
Succes komt niet aanvliegen. Houdt vol, ook bij een tegenslag.
Blijf jezelf verbeteren. Ontwikkel je verder en zoek uitdagingen.
Bovenstaande opsomming spreekt mij aan. Misschien zou u een andere selectie maken uit de vele tips. Als u meer wilt 
weten of wilt werken aan uw eigen succes, lees dan een pakkend boek over dit onderwerp. En ga aan de slag met uw eigen 
succes.
En tenslotte. Denk vanuit “ik wil”. Dit voelt beter dan “ik moet” of “ik kan”. Willen komt van binnen uit. Moeten en kunnen 
wordt vaak van buiten opgelegd. “Ik wil minder eten” klinkt tot veel prettiger als: ik moet minder eten”

Will Kapell

Zorg voor je eigen succes! 

Werkzaamheden Valkenburgerweg eindelijk voorbij
Zoals u weet was de gemeente bezig met een grote reconstructie van de Valkenburgerweg, 
dus ook het gedeelte waar het bondskantoor ligt.
Deze reconstructie heeft langer geduurd dan gepland en na 10 maanden 
kunnen we u gelukkig  melden dat deze werkzaamheden voorbij zijn en 
dat het bondskantoor vanaf 6 mei weer volledig bereikbaar is. 

We danken u nogmaals voor uw begrip en medewerking tijdens deze 
grote overlast. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.

1 % per 1 april jl. De leden dienen nog te stemmen over de in-
houd van het onderhandelingsresultaat.

Vixia
In het kader van de herstructurering van bedrijfsactiviteiten bin-
nen Vixia wil de directie het lopende sociaal plan graag verlen-
gen. Een eerste oriënterend gesprek hierover heeft plaatsgevon-
den. In juni volgt een tweede gesprek.

WML
Na overleg met de ondernemingsraad heeft de directie een pas-
sage opgenomen in het sociaal plan over medewerkers die aan 
het eind van de reorganisatie nog geen andere werk hebben en 
die onvoldoende kansrijk zijn om werk te vinden een werkgaran-
tie binnen WML te bieden.



�6

OVerWerK teLt Mee VOOr DeeLtiJD WW
Overwerk gaat voortaan meetellen voor mensen met een deeltijd WW-uitkering. 
De regeling is verruimd door minster Donner. Hij komt daarmee tegemoet aan 
kritiek van vooral de transportsector. Daar wordt relatief veel overgewerkt en 
werknemers zouden er flink op achteruit gaan als die tijd niet zou meetellen 
voor de hoogte van de WW-uitkering. Tot nu toe werd van een werkweek van 
40 uur uitgegaan. Als mensen in de week gemiddeld 5 uur overwerken wordt 
dat ook meegerekend. 
De deeltijd WW is een van de maatregelen van het kabinet om de gevolgen van 
de economische crisis aan te pakken.
Bron: NOS d.d. 27 mei 2009 

WiA: MiNDer fOrMULiereN, Meer DigitAAL
Werkgevers met binnen het bedrijf werknemers met een WIA-uitkering hebben 
per 1 mei 2009 te maken met een aantal veranderingen. Zo hoeven zij minder 
formulieren te gebruiken en werkgever en werknemers kunnen meer regelen 
via de website van het UWV. Ook is er per 1 mei één centrale postbus voor WIA-
zaken: UWV, postbus 69254, 1060 CH Amsterdam. 
Werknemers kunnen via de UWV-site voortaan een WIA-uitkering aanvragen, 
wijzigingen doorgeven of een toeslag aanvragen. Voor het invullen van de 
formulieren via uwv.nl heeft een werknemer wel DigiD nodig. Voor het 
aanvragen van papieren formulieren kan men terecht bij twee telefoonnummers: 
0900–9295 (werkgevers) of 0900-9294 (werknemers). Vanaf 1 mei zijn ook een 
aantal formulieren vervallen. Het gaat om het Loonuitvraagformulier (LUF, de 
loongegevens zijn namelijk al bij UWV bekend), Aanvraag WIA-uitkering met 
verkorte wachttijd (in plaats daarvan gebruikt de werknemer het formulier 
Aanvraag -WIA-uitkering) en Melden verslechterde gezondheid (voortaan via 
het formulier -Wijzigingen doorgeven). Ook hoeven niet langer bewijsstukken 
zoals loonstrookjes of bankafschriften te worden meegestuurd.
De re-integratietrajecten zijn per 1 mei overgenomen door het WERKbedrijf 
UWV. 
Bron: UWV 21-04-2009

Voor u gelezen
reeds vele leden van 

ons hebben de web-

site van de Vakbond 

ABW bezocht op 

internet. 

indien u dat nog 

niet heeft gedaan, 

ga dan naar www.

vakbondabw.nl.

Om onze leden nog 

sneller en beter te 

voorzien van be-

langrijke ontwikke-

lingen, is er een 

rubriek ‘Laatste 

Nieuws’. Klik op 

deze rubriek voor de 

laatste ontwikkelin-

gen.

WWWWWW
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Jubilarissen
40-jarige jubilaris juli 2009
S.A. Vercauteren uit Hoensbroek

50-jarige jubilarissen juli 2009
M.J. Bakker uit Kerkrade
J.L. Kockelkorn uit Kerkrade
J.E. Colin uit Kerkrade

25-jarige jubilaris augustus 2009
A.L.L.E. Peters uit Eygelshoven

40-jarige jubilaris augustus 2009
J.G. Martens uit Born

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

RECTIFICATIE
In de vorige Vizier berichtten we  per abuis dat 
op 28 januari 2009 in de leeftijd van 72 jaar 
ons bondslid mevrouw A.M.G. Kemmerling-
Doveren uit Kerkrade was overleden, terwijl 
dit de heer W.J. Kemmerling (74  jaar) uit 
Kerkrade moest zijn. Onze excuses voor deze 
verkeerde berichtgeving. 

Overleden
Op 18 maart overleed in 
de leeftijd van 82 jaar ons bondslid 
de heer T.W. Willemsen uit Heerlen

Op 27 maart 2009 overleed in 
de leeftijd van 82 jaar ons bondslid
mevrouw M.J.G. Renkens-Hochstenbach 
uit Brunssum

Op 8 april overleed in 
de leeftijd van 49 jaar ons bondslid 
de heer J.H.M.J. van Haeren uit 
Doenrade

Op 12 april 2009 overleed in de 
leeftijd van 48 jaar ons bondslid
de heer J.G. Schaeks uit Kerkrade

Op 23 april 2009 overleed in de 
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer G.P.W. Horbag  uit Heerlen

Op 23 april 2009 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
de heer J.H. Schmitz uit Heerlen

Op 25 april 2009 overleed in 
de leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer A.H. Kicken uit Simpelveld

Op 25 april 2009 overleed in 
de leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw A.J. Sijstermans-Nelis uit 
Landgraaf

Op 1 mei 2009 overleed in
de leeftijd van 53 jaar ons bondslid
mevrouw A.J.M. Körber-Meijer uit 
Kerkrade

Op 4 mei 2009 overleed in de 
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer J.J. Weckseler uit Heimbach

Op 30 mei 2009 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
mevrouw M.A. Wenmeckers-Bongers uit 
Born 

Op 2 juni 2009 overleed in de 
leeftijd van 73 jaar ons bondslid 
de heer C.E. Quaedflieg uit Kerkrade

Op 5 juni 2009 overleed in de 
leeftijd van 53 jaar ons bondslid
de heer W.J.M. op den Camp uit Stein

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.

Hier
had uw advertentie 

kunnen staan!
Heeft u interesse in een advertentie in Vizier?

Neem dan contact op met de redactie.

Valkenburgerweg 75, 

6419 AP Heerlen, 

Tel.: 045-5719955, 

Fax: 045-5715360, 

Email: balie@vakbondabw.nl



Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

de maand ..................................... en verleen

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

Telefoon privé: .................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

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

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

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

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

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

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS � 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP 
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP 

VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS 

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1

Contributie 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.

  

Colofon
redaktie:  
R. van den Broek, F. Bronneberg, 
M. Flipse, W. Kapell, A. Keydener en W. Smeets
Hoofdredaktie: 
I. Kandhai 
eindredaktie: 
J. Hurxkens en I. Kandhai. 
redaktie-adres: 
Valkenburgerweg 75, 
6419 AP Heerlen, 
Tel.: 045-5719955, 
Fax: 045-5715360, 
Email: balie@vakbondabw.nl, 
Internet: www.vakbondabw.nl. 
grafische verzorging:
Lay-out en druk: Drukkerij Vijgenboom, 
foto’s: L. Huppertz. 
Vakbond ABW - iSSN 0166-2783 ��

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

de maand ..................................... en verleen

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

Telefoon privé: .................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

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

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

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

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

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

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

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

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

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS � 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP 
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP 

VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS 

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1
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