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	 	 	 	 	 	 	 AOW	plannen		
Vakbond	ABW	wendt	zich	tot	de	
																Tweede	Kamer	en	
							demonstreert	in	Eindhoven

Het	hoofdbestuur	van	de	Vakbond	ABW	wenst	u	

prettige	feestdagen	

en	een	gezond	2010!
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Mede namens het hoofdbestuur en onze collega’s op het bondskantoor 
wenst het dagelijks bestuur van de Vakbond ABW 

alle leden, hun partners en alle andere huisgenoten, alsmede alle zakelijke relaties 
prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Wij hopen dat het jaar 2010 voor U en de Uwen in alle opzichten een goed jaar zal worden.

Jack Hurxkens,  voorzitter.
Indra Kandhai,  secretaris/penningmeester.

Prettige	feestdagen!

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
De recessie is voorbij… en het nieuwe jaar is nabij

Het was vrijdag 13 november, een dag die door velen gezien wordt als een ongeluksdag. Maar dat 
dit niet altijd zo hoeft te zijn blijkt weer, want op die dag verklaarde de guru van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) Michiel Vergeer triomfantelijk  dat de recessie in Nederland 
voorbij is. Er is een einde gekomen aan 4 kwartalen krimp en de Nederlandse economie is in het 3e 
kwartaal gegroeid met 0,4 %. Even een opfriscursus economie leert dat bij twee kwartalen krimp 
er sprake is van een recessie en als er groei is, de recessie voorbij is.

Vrolijke berichten dus. Dit goede nieuws brengt mij even in een jubelstemming, maar al gauw 
vraag ik me af wat de gemiddelde Nederlandse burger van dit goede nieuws zal merken. Want 
terwijl de economie weliswaar aantrekt, lijkt het ergste voor de Nederlandse burger nog te moeten 
komen. Het afgelopen jaar is het aantal banen veel minder hard gekrompen dan de productie en 
ik heb me door deskundigen laten vertellen dat dit onhoudbaar is en daarom zullen de komende 
tijd ontslagen volgen en dus veel mensen alsnog werkeloos worden. Aan de andere kant heeft het 
herstel ook nog lang geen stevige basis, want niet duidelijk is of de twee pijlers die met name voor 
het herstel zorgen, t.w. de export naar Azië en de overheidsuitgaven, een duurzaam karakter 
hebben. Zo liet m.b.t. het laatste punt het kabinet reeds doorschemeren dat ze het mes daarin zal 
zetten.

Op enig moment moeten de Nederlandse consumenten en het bedrijfsleven het dus overnemen 
van de overheid, maar tot nu toe laten die het afweten. Voor de consument speelt de psychologie 
van de recessie hierbij een belangrijke rol. Een stortvloed van negatieve berichten maakt de 
Nederlandse consument wantrouwig. Sparen wint het dan van uitgaven, waarbij vooral de grote 
uitgaven worden vermeden. Aan de duurzaamheid van het herstel valt dan te twijfelen zolang 
de consument er niet aan meedoet. Maar ook het bedrijfsleven laat zo mogelijk nog meer het 
hoofd hangen door veel minder investeringen te doen. De recessie is dus voorbij, maar de meeste 
economen verwachten voor het komend jaar een moeizaam herstel van de Europese economie. Ik 
denk dat zolang het bankwezen niet echt is hersteld en kredieten mondjesmaat blijft verlenen, een 
robuuste groei buiten bereik ligt. 

En dan hebben we nog het AOW-debacle, nl. de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te 
verhogen van 65 naar 67 jaar. Als Vakbond ABW hebben we richting pers en politiek duidelijk 
gemaakt dat we tegen die verhoging zijn. Vlak voor de debatten in de Tweede Kamer over deze 
AOW-plannen op 12 november jl. hebben we naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer 
via een uitgebreide brief laten weten wat onze argumenten tegen de verhoging van de AOW-
leeftijd zijn en welke alternatieven we aandragen om een AOW-leeftijd van 65 jaar betaalbaar 
te maken. Deze brief is in deze Vizier opgenomen en wel op de blz 9 en 10. Tot het gereed maken 
van de kopij van deze Vizier hebben we alleen nog maar ontvangstbevestigingen maar nog geen 
inhoudelijke reactie ontvangen van de Tweede Kamer. Inmiddels zijn de debatten in de Tweede 
Kamer passé en lijkt het steeds duidelijker te worden dat ook de plannen van het kabinet gedragen 
worden door de Tweede Kamer. Nu zetten wij en alle overige vakbonden een laatste troef in, nl. 
actie voeren tegen deze plannen. Als Vakbond ABW hebben we meegedaan aan deze actie op 21 
november jl. in Eindhoven en ook in deze Vizier treft u een artikel daarover.

De kop van mijn column is ‘De recessie voorbij… en het nieuwe jaar is nabij’. Als ik terugblik 
hebben we een zeer druk en dynamisch jaar achter de rug en dat kunt u lezen in deze Vizier. Zo 
hebben we o.a. een bijeenkomst met een actueel thema georganiseerd voor onze ambassadeurs/
contactpersonen/kaderleden, vervolgens hebben we voorlichtbijeenkomsten georganiseerd voor 
de leden die bijna 65 jaar worden, we hebben voor het eerst voorlichting gegeven op scholen, t.w. 
het Cita Verde College in Heerlen, we zijn druk bezig met het formuleren van het CAO-beleid 
2010 van de ABW, en we hebben geprobeerd onze leden zo goed mogelijk bij te staan met hun 
problemen. In de bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van de kredietcrisis 
hebben we onze leden snel en zo goed mogelijk bijgestaan.

Ik hoop van ganser harte dat de Nederlandse economie blijft groeien en dus een 
stabiel karakter krijgt, waarbij we met z’n allen optimistisch en zelfver-
zekerd het nieuwe jaar 2010 kunnen instappen.

ABW-leden, ik wens jullie en jullie dierbaren prettige feest-
dagen, een fijne jaarwisseling en vooral heel veel 
gezondheid toe.

Jack Hurxkens,
voorzitter.

Inhoud

Prettige feestdagen 2

Dit wil ik met u delen  3

CAO-Nieuws 4

Even voorstellen: Raymond Duijkers 5

Informatiebijeenkomsten 6+7 

# ABW-ambassadeurs

# Pensioenvoorlichting 

# Voorlichting op Cita Verde College 

Veertiende Staploop  8

Oproep alfahulpen 8

Vakbond ABW wendt zich tot 

de Tweede Kamer 9+10

Activiteitenkalender 2010 10 

Vraag het aan Jack 11

Uitslag OR-verkiezingen Mosadex 12

Vakbond ABW demonstreert op 

21-11 jl. in Eindhoven  13

Op bezoek bij 14+15

Uw adresgegevens 15

Voor u gelezen 16 

Wij feliciteren 17

Overleden 17

Ledenwerfactie 18

Aanmeldingsformulier 19

Colofon  19

Om	te	noteren

• Vizier verschijnt minimaal 6 keer   

 per jaar.

• Het volgende nummer van Vizier   

 verschijnt medio februari 2010.

• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk   

 18 januari a.s.

• Kijk voor het laatste nieuws op  

 www.vakbondabw.nl

• Het bondskantoor is gesloten van   

 donderdag 24 december 2009 t/m 

 vrijdag 1 januari 2010.



CAO-Nieuws
De	belangrijkste	maatregelen

PRINCIPEAKKOORD CAO METAAL EN TECHNIEK
De cao heeft een looptijd van 1 december 2009 tot en met 31 
maart 2011. 

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-02-2011 1,5%. 

Crisisbestrijdingsdagen
Voor het behoud van de werkgelegenheid worden per 1 febru-
ari 2010 zogeheten crisisbestrijdingsdagen (CBD’s) geïntrodu-
ceerd, te weten 3,5 dag per medewerker. De werkgever heeft 
de mogelijkheid om deze CBD’s in te zetten als extra, tijdelijke 
adv-dagen, maar hij mag ze ook uitbetalen als een eenmalige 
uitkering (tegen 1,5% van 12x het maandsalaris (of 13x het 
4-wekensalaris) uitbetalen uiterlijk 1 oktober 2010). In okto-
ber 2010 zal door de cao-partijen worden besproken of deze 
afspraak (het inzetten van CBD’s) in 2011 zal moeten worden 
voortgezet. Als een werknemer een saldo van verlof dagen (van 
voorgaande jaren) heeft staan, dan mag de werkgever maxi-
maal drie extra dagen inroosteren. 

Ouderen
De zogeheten 58+ regeling zal worden gecontinueerd. Dat bete-
kent dat werknemers die in 2009 respectievelijk 2010, 58 jaar 
zijn(geworden) en in 2009 respectievelijk 2010 zijn ontslagen 
in verband met de crisis voor de bestaande 58+ regeling van 
het Pensioenfonds Metaal en Techniek in aanmerking komen.
Werknemers die, tussen 1 december 2009 en 1 januari 2011, 
worden ontslagen vanwege de economische situatie, verliezen 
hun overgangsrechten niet indien zij binnen drie jaar na het 
ontslag weer terugkeren in de sector. Ze mogen dus even bui-
ten de sector werken, als daar wel banen zijn. 

Deeltijd WW
Cao-partijen zullen bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid nog meer aandacht vragen voor de deeltijd 
WW en de specifieke problemen die deze sector heeft met de 
regelingen. 

PRINCIPEAKKOORD CAO BAKKERSBEDRIJf  
De cao heeft een looptijd van 1 augustus 2009 tot en met 31 
juli 2011. 

Lonen 
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2010   1,50%; 
- per 01-08-2010   1,15%;
- per 01-01-2011   1,25%. 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Partijen hebben afgesproken het gezondheidsbewakings-
systeem in de cao op te nemen. 

fondsen
Partijen hebben afgesproken dat werkgevers een scholingsplan 
per onderneming ontwikkelen met als uitgangspunt dat werk-
nemers een erkend diploma kunnen behalen. 

PRINCIPEAKKOORD CAO DROgISTERIJBRANCHE  
De cao heeft een looptijd van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010. 

Lonen
De lonen worden verhoogd: 
- per 01-10-2009 1,0%. 
 
PRINCIPEAKKOORD CAO gEHANDICAPTENzORg  
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 28 fe-
bruari 2011. 

Lonen 
De lonen worden verhoogd:
- per 01-12-2009 1,5%; 
- per 01-07-2010 1,0%. 
De eindejaarsuitkering wordt in december 2009 verhoogd met 
0,5% naar 5,15% en in 2010 met 0,6 procent naar 5,75%. 

Arbeidstijdtoeslagen
Leeftijdsafhankelijke (ontzie)regelingen vervallen per 2010, 
met uitzondering van de nachtdiensten. Medewerkers van 57 
jaar en ouder mogen zelf bepalen of zij nachtdiensten willen 
draaien. Voor huidige gebruikers van de regeling geldt een ga-
rantieregeling. 

Arbeidsduur
Verlofregelingen, waar eerst enkel bepaalde leeftijdsgroepen 
gebruik van mochten maken, worden nu vervangen door een 
persoonlijk budget levensfase (PBL). Iedere werknemer krijgt 
vanaf 2010 dit verlof, dat naar keuze direct of op langere ter-
mijn kan worden ingezet. In een periode van vier jaar groeit dit 
PBL van 20 naar 35 uur per jaar. Voor werknemers vanaf 45 
jaar zijn overgangsmaatregelen afgesproken. 

�

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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Raymond Duijkers was aan het werk bij de Vakbond ABW 
toen hij kennismaakte met de werkwijze van de bond. Vooral 
de persoonlijke aandacht sprak hem aan. ‘Ik had nog nooit 
van de Vakbond ABW gehoord toen ik er voor het eerst kwam 
als consultant van CSS. Ik besloot om lid te worden. Dat was 
tien jaar geleden.’ Raymond Duijkers werkt inmiddels als 
projectleider bij CSS Solutions (busy bees in IT), het bedrijf dat 
zorgt voor hard- en software van de Vakbond ABW.

Zelf heeft de in Eijsden woonachtige Raymond de vakbond 
nog nooit nodig gehad. ‘Gelukkig maar, maar het is goed om 
lid te zijn voor het geval je hulp kunt gebruiken. Dat weet je 
van te voren nooit. Als ik aan het werk ben bij de bond, krijg 
ik wel eens mee wat er allemaal mis kan gaan en als het jezelf 
overkomt ben je blij als er hulp komt. Bovendien heb ik alleen 
maar lof voor de wijze waarop dat gebeurt. Leden worden snel 
en goed te woord gestaan. Zo moet het ook. Een goed voorbeeld 
voor een prima klantenbenadering,’ vindt hij. Raymond heeft 
ook collega’s aangespoord zich aan te sluiten bij de Vakbond 
ABW. 

Het contact tussen CSS en Vakbond ABW en Raymond en de 
bond is ongeveer net zo oud. Het bedrijf, dat momenteel vanuit 
Eindhoven het zuiden van Nederland bedient, is al jaren de 
steun en toeverlaat van de bond als het gaat om automatisering. 
‘We hebben al verschillende ingrijpende veranderingen 
doorgevoerd. De eerste was ruim tien jaar geleden en vorig 
jaar volgde de implementatie van een nieuw systeem. Het 
nieuwe systeem biedt vele mogelijkheden op het gebied van 
onder andere financiële administratie, relatiebeheer, agenda 
en opslaan en verwerken van documenten. Het vergt veel van 

de leverancier en van de klant om de overgang naar het nieuwe 
systeem zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Zeker met de 
komst van Synergy moest veel veranderen. Maar uiteindelijk 
is de klus geklaard en kan de bond op dat gebied weer jaren 
vooruit.’

Raymond studeerde bedrijfseconomie en werkte voordat hij bij 
CSS aan de slag ging onder andere als HR-medewerker en hoofd 
van een financiële administratie. Toen maakte hij de overstap 
naar de ICT, meer dan tien jaar geleden. 

CSS levert maatwerk aan zakelijke klanten. Raymond is dan ook 
vooral bij klanten te vinden en minder in Eindhoven op kantoor. 
Veel werk kan hij ook van thuis uit doen. ‘We zijn de grootste 
leverancier van Exact software van Nederland. Wie bieden ERP-
oplossingen voor financiële en procesautomatisering. Boven-
dien begeleiden we de klant van ‘top tot teen’. De klant krijgt 
wat hij vraagt: een op hem toegesneden softwaresysteem.’ 

Naast zijn gezin, dat bestaat uit vrouw en twee kinderen en 
golden retriever Magic,  besteedt Raymond graag tijd aan 
muziek. Als geboren en getogen Eijsdenaar speelt hij in een van 
de twee muziekgezelschappen die het grensdorpje rijk is: de 
‘blauwe’ harmonie. Raymond speelt er trompet. Enkele keren 
per week repeteert hij samen met zijn collega-muzikanten. 

Nu de automatiseringsklus is geklaard is Raymond niet meer 
zo vaak aan de Valkenburgerweg in Heerlen te vinden. ‘Als het 
moet, ben ik er zo,’ zegt hij glimlachend. Want bij CSS staat 
evenals bij de Vakbond ABW de persoonlijke aandacht, hoog in 
het vaandel. 

“Persoonlijke	aanpak	is	prima”

Even	voorstellen...
							Raymond	Duijkers
						Projectleider	CSS	Solutions

Beter	een	Vakbond	ABW	achter	de	hand
Dan	tien	anderen	in	heel	Nederland
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Informatiebijeenkomsten	Vakbond	ABW

Ons succes als vakbond wordt mede bepaald door het werk dat 
onze leden verrichten in bedrijven en organisaties. Ze zijn actief 
in het bedrijvenwerk, nemen deel aan Cao-onderhandelingen en 
hebben zitting in de Ondernemingsraad. En daarnaast probe-
ren ze ook nog ons ledenaantal op peil te houden. Om over en 
weer de lijnen kort te houden willen we twee keer per jaar een 
zogenaamde ambassadeurs- of kaderleden avond organiseren. 
Zo krijgen de leden zicht op wat er actueel is binnen hun bond 
en weten de bestuurders wat er speelt. Centraal staat steeds een 
actueel thema. Op 21 september jl. vond de eerste avond plaats. 
Onderstaand een korte impressie.

De avond valt precies in de week waarin we ons 65 jarig jubileum 
vieren. De mededeling hierover wordt met applaus begroet. Na-
dat iedereen welkom is geheten door secretaris/penningmeester 
Indra Kandhai, die de avond leidt, wordt het woord gegeven aan 
dhr. Mr. Frans Bronneberg die de aanwezigen op de hoogte stelt 
van de nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van ontbinding of 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Na deze boeiende presentatie wordt na de pauze een beroep ge-

daan op de aanwezige ambassadeurs. Centrale vraag is wat zij 
nodig hebben of verwachten van de Vakbond ABW? Met andere 
woorden, waarin kunnen we hen ondersteunen in het dagelijkse 
bedrijvenwerk. Veel ideeën passeren de revue. 

Enkele voorbeelden: 
“Zorg dat kaderleden over voldoende bagage beschikken om hun 
werk te kunnen doen. Als men antwoorden weet op vragen waar 
collega’s tegenaan lopen, dan wekt dit vertrouwen.” 
“Zorg dat kaderleden de standpunten van de Vakbond ABW ken-
nen. Vaak worden we aangesproken in de zin van: Hoe denkt jul-
lie bond daarover?”  
“Maak binnen bedrijven bekend wie kaderlid is. Dan kun je erva-
ringen uitwisselen en elkaar informeren.” 
“Probeer als vakbond sneller en vaker naar buiten te treden. Dit 
zijn toch de zaken waarover gesproken wordt binnen bedrijven.”

Uiteraard volgt aan het eind van de avond ook nog een tip voor 
de (aanwezige) kaderleden:
“Weet bij wie je terecht kunt en wie de bestuurder is die voor 
jouw organisatie verantwoordelijk is. Neem contact op bij vragen 
en aarzel niet om signalen door te geven. Kortom houdt ons op 
de hoogte en stel vragen. Ook als deze vragen gaan over de dage-
lijkse dingen binnen het werk.” 

Rond 21.30 uur wordt het formele gedeelte afgesloten. De avond 
wordt door de aanwezigen als positief ervaren. 

In 2010 gaan we weer bijeenkomsten met een actueel thema or-
ganiseren voor onze actieve kaderleden en contactpersonen en wel 
op maandag 22 maart en maandag 25 oktober om 19.00 uur in 
’t Patronaat te Heerlen. Noteer deze datum en het tijdstip alvast 
in uw agenda. Alle kaderleden en contactpersonen die namens de 
Vakbond ABW actief zijn in hun bedrijf, ontvangen persoonlijk een 
uitnodiging.

Met	65	jaar	met	pensioen.	En	dan?
Tijdens het spreekuur krijgen we regelmatig vragen over de ver-
anderingen waarmee men geconfronteerd wordt als de 65 jarige 
leeftijd bereikt wordt. De vragen die gesteld worden zijn bijvoor-
beeld, Hoeveel AOW ontvang ik?  Waarom wordt een aantal jaren 
gekort bij de AOW en hoe zit het met de partnertoeslag als mijn 
echtgenote inkomen heeft? Maar ook vragen over bedrijfspensi-
oen en belastingen. Vaak is er niet de tijd om hier uitgebreid op 
in te gaan. Dit kan dus beter.  En dus hebben we op 2 november 
jl., bij wijze van proef,  de eerste informatieavond georganiseerd 
voor de aanstaande 65 plusser.
Ieder Vakbond ABW lid, dat tussen 1 januari en  30 juni 2010 

de 65 jarige leeftijd bereikt, was uitgenodigd. Een vijftiental le-
den vond de avond interessant genoeg om aanwezig te zijn. En 
ze kregen waar voor hun “geld” zo bleek uit de reacties achteraf. 
Deze waren louter positief.
Na het welkomstwoord door onze voorzitter Jack Hurxkens in-
formeerde onze vakbondsbestuurder Will Kapell in zijn presen-
tatie de aanwezigen over de wijzigingen waarmee men bij pensi-
onering te maken krijgt. De vele vragen die tijdens de presentatie 
aan de orde kwamen onderstreepten het belang van de avond 
en werden vakkundig beantwoord door de heren Hurxkens en 
Kapell.  Iedereen vertaalde het verhaal naar zijn eigen situatie 

Eerste	Ambassadeursavond	Vakbond	ABW
Leden	actief	in	bedrijven
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Informatiebijeenkomsten	Vakbond	ABW
Voorlichting	op	Cita	Verde	College	Heerlen

Dinsdag 3 november jl. was de start van voorlichtingsbijeen-
komsten die de Vakbond ABW gaf op het Cita Verde College te 
Heerlen. Op woensdag 4 en donderdag 5 november volgende 
meer bijeenkomsten.
In totaal 125 leerlingen van groep 4 VMBO en dan de niveaus 
A (laag) t/m F (hoog) kregen gedurende 3 dagen in een zeer in-
teractieve lesvorm van 45 minuten van Cas Wilbers (kaderlid en 
hoofdbestuurslid) en Indra Kandhai (secretaris/penningmees-
ter) voorlichting over wat een vakbond doet. Deze voorlichting 
viel onder de lesmodule ‘Maatschappijleer’ en het blok ‘Werk’. 

De lesmodule startte met een nogal veel kabaal makende ac-
tievoerder vertolkt door Cas Wilbers. Via deze performance en 
binnenkomer wilden hij en Indra Kandhai de aandacht trekken 
van de leerlingen door hen te confronteren met een van de vele 
aspecten van de vakbond, nl. het actie voeren. En dat dit een 
slimme move was, bleek: aandachtig luisterden alle leerlingen 
naar de actievoerder Cas.

Na deze intro werd aan de leerlingen gevraagd wat een vakbond 
is en wat een vakbond doet. Er werd hierbij ook gebruik gemaakt 
van een powerpoint presentatie speciaal gemaakt voor deze 
voorlichting.
Het schoolbord bleek voor Cas Wilbers al gauw te klein te zijn om 
alle antwoorden van de leerlingen te noteren. Vervolgens daagde 
Indra Kandhai de leerlingen uit met vragen over het arbeidscon-
tract en het loonstrookje. Na hen gehoord te hebben stond Indra 
stil bij de meest elementaire zaken die op een loonstrookje en in 
een arbeidscontract horen te staan. 
Voor Cas en Indra vloog de tijd voorbij. Ze sloten af met een ken-
nisquiz over Werk en Jongeren, waarin ze ingingen op vanaf wel-
ke leeftijd jongeren mogen werken, wat jongeren moeten verdie-
nen en welk gevaarlijk werk jongeren wel/niet mogen doen. Bij 

het noemen van gevaarlijk werk, waren er een aantal hilarische 
momenten, die we u als lezer zullen besparen.

Cas Wilbers en Indra Kandhai rondden deze bijeenkomst af met 
het uitdelen van wat strooigoed en actie T-shirts en opeens zag 
het leslokaal er heel erg ABW-minded uit.

Alle leerlingen ontvingen een lesmap met achtergrondinforma-
tie over het lesmateriaal dat Cas Wilbers en Indra Kandhai be-
sproken hadden gedurende deze voorlichtingsdagen.

Cas. Wilbers en Indra Kandhai blikken terug op een ongelooflijke 
ervaring en de reactie van een van de leerlingen naar de docent 
Fleur Wipperfurth die alles mogelijk heeft gemaakt, was dan ook 
hartverwarmend ‘juf de ABW heeft er wel werk van gemaakt he’!

De Vakbond ABW is gevraagd om in 2010 weer voorlichting te 
geven en intern gaan we ons bezinnen op hoe we daaraan vorm 
zullen geven.

en toekomst. Vooral de behandeling van het partnerpensioen 
in de AOW en de fiscale afhandeling leidden tot veel vragen. 
Natuurlijk kon niet bij ieder individuele vraag uitgebreid stil ge-
staan worden. In sommige gevallen werd doorverwezen naar het 
spreekuur. Maar al met al ging om ca 21.30 uur iedereen goed 
geïnformeerd huiswaarts. “Zeker blijven doen” was de mening 
van iedereen.
En dus is de volgende avond al weer gepland en wel op maandag 
25 januari 2010 om 19.00 uur. Ieder lid dat tussen 1 juli en 31 
december 2010 65 jaar wordt, wordt hiervoor automatisch uit-
genodigd.     

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 65- JARIGEN
Wordt u tussen 1 juli 2010 en 31 december 2010 65 jaar? Reser-
veer dan alvast maandag 25 januari 2010 19.00 uur in uw agenda. 
Want dan vindt er weer een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Een-
ieder die tussen 1 juli en 31 december 2010 65 jaar wordt, ontvangt 
persoonlijk een uitnodiging. De locatie is afhankelijk van het aantal 
deelnemers.

De	Activiteitenkalender	voor	2010	vindt	u	op	pagina	10
of	kijk	op	www.vakbondabw.nl
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14e	Staploop	2009
Op zaterdag 26 september 2009 was het weer zo ver 
en vond de 14e editie van de Staploop Brunssum 
plaats. De start en finish vonden plaats op het sport-
park “in de Struiken” van voetbalvereniging de Lan-
geberg te Brunssum, waar atletiekvereniging STAP al 
enige jaren te gast is. 

Het stralende weer zorgde voor een groot succes en 
de organisatie blikt dan  ook zeer tevreden terug op 
deze 14e Staploop. De Vakbond ABW die hoofdspon-
sor is van deze loop, vaardigde hoofdbestuurder Jos  
Rook af om het startschot te geven.

In 2010 vindt de 15e staploop plaats en wel op zater-
dag 2 oktober 2010.

Onlangs tekenden voorzitter Jack Hurxkens namens 
de Vakbond ABW en Peter Hendrix namens STAP 
Brunssum een hoofdsponsorovereenkomst voor 
3 jaar. Door deze sponsorovereenkomst kan Stap 
Brunssum de komende 3 jaar weer mooie evenemen-
ten organiseren.

Alle informatie over de Staploop kunt u terugvinden 
op de website www-av-stap.nl.

Oproep	Alfahulpen
Beste	alfahulpen,
Op	1	januari	2010	verandert	de	Wet	maatschappelijke	onderneming	(Wmo)	en	mogen	zorgaanbieders	alleen	nog	
alfahulpen	blijven	inzetten	die	in	loondienst	zijn.	Cliënten	kunnen	wel	hun	alfahulp	behouden,	maar	dan	alleen	via	
een	Persoonsgebonden	Budget.	Kortom,	als	u	werkt	als	Alfahulp	gaat	er	veel	veranderen.	

Indien	u	vragen	heeft	of	wil	weten	wat	dit	concreet	voor	u	betekent,	neem	dan	contact	op	met	vakbondsbestuurder	
bedrijvenwerk/juridische	ledenservice	Will	Kapell.

Dit	kan	via	de	mail	wka@vakbondabw.nl	of	telefonisch	045-5719955.

Met	de	Vakbond	ABW	aan	uw	zijde
Beleeft	u	zekerheid	te	allen	tijde
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Aan	de	Tweede	Kamer	
der	Staten-Generaal...

Heerlen, 10 november 2009

Geachte dames en heren,

Betreft:	Verhoging	AOW-leeftijd	van	65	naar	67	jaar

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Net voor het verstrijken van de deadline van 1 oktober jl. moesten we met z’n allen helaas constateren dat het de sociale partners niet 
gelukt was om in de SER over een onderwerp van grote importantie, nl. het wel of niet verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, 
consensus te bereiken en te komen met een breed gedragen solidair plan.

In een rap tempo nam het kabinet het heft in handen en bereikte gezamenlijk een akkoord over het verhogen van de leeftijd van 65 naar 
67 jaar. Kort daarop volgden de ledenraadplegingen van de twee grootste coalitiepartijen en ook dat resultaat is bekend, nl. ook zij gaan 
helaas akkoord  met het doordrukken van de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Beste dames en heren van de Tweede Kamer,

Bij onze Vakbond ABW, die  PERTINENT tegen een verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar is, is er net zoals bij onze collega 
vakbonden grote verbazing en groot ongeloof over deze besluitvorming. Wij vragen ons ook nu weer af waarom er zo’n haast is. Waarom 
worden er geen goed doordachte en weloverwogen beslissingen genomen die niet alleen SOCIAAL ZIJN, maar vooral ook breed gedragen 
worden door ALLE burgers van Nederland?
Want samen met ons weet u dat er bij de Nederlandse bevolking geen brede steun is voor deze kabinetsplannen.
En dit geldt ook voor onze eigen leden die de voorstellen van verhoging van de AOW-leeftijd VOLLEDIG afkeuren.

Als we als vakbond roepen dat we tegen iets zijn, dan proberen we ook aan te geven waarom we tegen iets zijn en wat ons inziens een oplos-
sing zou kunnen zijn.

In het onderstaande beschrijven we dit.

Tegen	verhoging	AOW-leeftijd	van	65	naar	67	jaar

De Vakbond ABW is tegen verhoging van de AOW-leeftijd omdat:
• Het ‘maatschappelijk onverantwoord’ is. We moeten nu al hartstikke onze best doen om met werken de 65 jaar te halen.
Daarom vinden wij het maatschappelijk onverantwoord en niet te verwezenlijken dat mensen langer dan 65 jaar moeten doorwerken. 
Immers het feit dat bij de meeste beroepen na 60 jaar al het een hele opgave is om - zonder een appel te hoeven doen op de sociale zeker-
heidsuitkeringen als WIA en/of IOAW - in het arbeidsproces actief te blijven, is evident hieraan. Wij vinden het dan ook verstandiger om 
bijvoorbeeld eerst je aandacht te richten op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers tussen de 55 en 60 jaar c.q. 65 jaar. 
• Het daarnaast maatschappelijk niet te verantwoorden is om in drie jaar tijd de burger op te zadelen met een situatie van opeens 7 jaar 
langer te moeten gaan werken.Tot 1 januari 2006 was het namelijk gebruikelijk dat de burger op 60-jarige (c.q. op 61- of 62-jarige) leeftijd 
met (vervroegd)pensioen kon gaan. Nu anno 2010 moet diezelfde burger opeens tot 67 jaar werken.
• Het onrechtvaardig en bijna discriminerend is om generaties tegen elkaar uit te spelen. Ben je geboren voor 1 januari 1955, dan heb je 
geluk. Maar ben je geboren tussen 1955 en 1958, dan wordt de AOW-leeftijd in één keer verhoogd tot 66 jaar en de generaties geboren na 
31 december 1958 krijgen de volle klap van een twee jaar hogere AOW, en wel tot 67 jaar. Dit soort onderscheid leidt toch alleen maar tot 
zeer ongelijke, oneerlijke en onrechtvaardige situaties? 
• Het onderscheid m.b.t. de zware beroepen ons inziens onuitvoerbaar zal zijn. Dit geldt ook voor de definitie van zware beroepen. Is een 
beroep zwaar, als het fysiek zwaar is of omdat het psychisch zwaar is? 

Alternatieven	inzake	betaalbaarheid	AOW

De aanleiding van de overheid om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen is tot stand gekomen omdat een 65-jarige AOW ge-



�0

rechtigde leeftijd niet meer betaalbaar zou zijn. Ook is de noodzaak van de maatregel in relatie gebracht met de huidige crisis en de recessie 
waarin Nederland verkeert. 

Het hoofdbestuur van de Vakbond ABW is zich terdege bewust dat uit demografische gegevens blijkt dat Nederland vergrijst en dat deze 
vergrijzing de AOW duurder zal maken, maar heeft legio alternatieven om de betaalbaarheid op andere wijzen te realiseren.

De ons inziens voornaamste en de meeste effectieve alternatieven zijn als volgt:
 - Begrenzing van de hypotheekrente.
 - Meer jongeren aan het werk.
 - Rechtvaardigere financiering van de zorg.
 - Fiscalisering van de premie.
 - Premiegrensverhoging van de AOW.
 - Meer aandacht voor de arbeidsparticipatie van oudere werknemers tussen de 55 en 60 jaar c.q. 65 jaar. 

De meeropbrengsten uit de bovenstaande alternatieven zijn ons inziens voldoende en rechtvaardig in het kader van de financiering van een 
duurder wordende AOW.

Vriendelijk verzoeken we u notie te nemen van onze argumenten tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en onze pragmatische oplossin-
gen om die verhoging niet door te hoeven voeren.
We verzoeken u hierbij om in tegenstelling tot het kabinet niet over één nacht ijs te gaan en goed te luisteren wat niet alleen wij en de ove-
rige vakbonden vinden, maar ook wat een zeer grote meerderheid van het Nederlandse volk vindt:
GEEN verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Vriendelijk verzoeken wij u de inhoud van dit schrijven mee te nemen in de debatten over de onderhavige AOW-problematiek.

Hoogachtend,
Namens het hoofdbestuur
van de Vakbond ABW, 

J.M.W. Hurxkens,      mevr. drs. I.D. Kandhai,
voorzitter.      secretaris/penningmeester.

In	afschrift	aan	minister	P.H.	Donner	en	staatssecretaris	J	Klijnsma.

ABW	Activiteitenkalender	2010
Datum Aanvang Activiteit Locatie

Ma. 25-01 19.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst Pensioen  ’t Patronaat Sittarderweg 145 te Heerlen
  voor leden die tussen 1 juli en  (Afhankelijk van het aantal deelnemers)
  31 december 65 jaar worden.

Ma. 22-3 19.00 uur Bijeenkomst kaderleden en contact- ’t Patronaat Sittarderweg 145 te Heerlen
  personen met een actueel thema (Afhankelijk van het aantal deelnemers)

Ma, 07-06 19.00 uur Algemene Vergadering Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17
   te Heerlen

Wo. 09-06 18.30 uur Jubilarishuldiging Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17
  25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen te Heerlen

Ma. 25-10 19.00 uur Bijeenkomst kaderleden en contact- ’t Patronaat Sittarderweg 145 te Heerlen
  personen met een actueel thema (Afhankelijk van het aantal deelnemers)

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Vergaderingen’.
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In deze rubriek gaan we in op de vraag ‘Hoe vraag ik een 
Werkloosheidswetuitkering (WW) aan en hoe lang heb ik recht 
op een WW-uitkering?

Wanneer heb ik recht op een Werkloosheidswetuitkering (WW)?
U komt voor een WW-uitkering in aanmerking, als u aan een 
aantal voorwaarden voldoet. Deze zijn:

* U bent jonger dan 65 jaar.
*  U bent werkloos. 
 -  U verliest minimaal 5 werkuren per week. Als u minder   
  dan 10 uur per week werkte, dan verliest u minimaal de   
  helft van uw uren.
 -  U krijgt de verloren uren niet doorbetaald.
 -  U kunt direct aan de slag als u een baan vindt of krijgt   
  aangeboden.
*  U heeft minimaal een half jaar gewerkt.
*  In de 36 weken voor u werkloos werd, heeft u minimaal 26   
 weken gewerkt.
*  U bent niet verwijtbaar werkloos.
*  U heeft niet zelf ontslag genomen en u bent niet om een
  dringende reden ontslagen. Een dringende reden voor
 ontslag is bijvoorbeeld omdat u zich heeft misdragen.
*  U bent verzekerd voor de WW.
*  U heeft zich tijdig geregistreerd als werkzoekende bij het   
 UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). 

Daarbij merk ik op dat naast de gebruikelijke WW-uitkering 
per 1 april 2009 de tijdelijke regeling deeltijd-WW in het leven 
is geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat uw werkgever de 
gevolgen van de economische crisis kan opvangen zonder u te 
hoeven ontslaan. 

En als ik aan de bovengenoemde voorwaarden voldoe, hoe vraag ik 
een Werkloosheidswetuitkering (WW) aan?
U moet zich direct op het moment dat u te horen heeft gekregen 
dat uw arbeidsovereenkomst beëindigd of ontbonden wordt 
als werkzoekende inschrijven op de website van het UWV 
WERKbedrijf, www.werk.nl. U  kunt daarna via die website ook 
een Werkloosheidswetuitkering (WW) aanvragen. 
Als u geen toegang heeft tot internet, ga dan langs bij een 
vestiging UWV WERKbedrijf in uw buurt. Samen met een 
medewerker vult u het aanvraagformulier in. Het UWV 

WERKbedrijf bekijkt uw mogelijkheden om weer snel aan de 
slag te gaan. Het UWV neemt binnen 13 weken een beslissing. 

En als ik in aanmerking kom voor een WW-uitkering, hoe lang heb 
ik daar recht op en hoe hoog is mijn uitkering?
Met ingang van 1 oktober 2006 is er één soort WW-uitkering, 
de loongerelateerde WW-uitkering. Als u aan de wekeneis 
voldoet, hebt u recht op een basisuitkering van 3 maanden. 
Voldoet u daarnaast aan de jareneis, dan hebt u recht op een 
verlenging van uw WW-uitkering.
De WW-uitkering duurt dus maximaal 38 maanden (drie 
maanden basisuitkering en 35 maanden verlengde uitkering). 
Uw uitkering wordt gebaseerd op uw laatst verdiende loon, 
het zogenoemde dagloon. De eerste 2 maanden ontvangt u 
75% van uw dagloon, de resterende maand(en) 70%.

Heeft het inkomen van mijn partner of mijn eigen vermogen invloed 
op de hoogte van de WW-uitkering?
Nee. Geen van beide heeft invloed op de hoogte van uw WW-
uitkering.

U noemde net de termen wekeneis en jareneis. Kunt u me iets meer 
vertellen over wat deze begrippen exact betekenen?
De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voor u werkloos 
werd, minimaal 26 weken heeft gewerkt. Het gaat om weken 
waarin u minimaal één dag heeft gewerkt, weken waarin 
u vakantie heeft en weken waarin u betaald verlof heeft 
opgenomen. Weken die niet meetellen, zijn weken waarin u de 
hele week ziek bent geweest, weken waarin u als zelfstandige 
heeft gewerkt en weken die zijn meegeteld voor een eerdere 
uitkering. 
Voldoet u aan de wekeneis, dan heeft u recht op een uitkering 
van 3 maanden.
Let op! Voor bepaalde groepen als musici, filmmedewerkers, 
artiesten en de werknemers die deze groepen technisch 
ondersteunen, is de wekeneis lager. Zij moeten 16 uit 39 weken 
gewerkt hebben.
U heeft recht op een langere uitkering als u ook aan de jareneis 
voldoet. Dit houdt in dat u in de 5 jaar voordat u werkloos werd 
minstens 4 jaar voldoende heeft gewerkt. U heeft voldoende 
gewerkt  als u in een jaar over 52 of meer dagen loon heeft 
ontvangen. Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij 
de berekening hiervan niet mee.

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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Een verlengde uitkering duurt maximaal 35 maanden. Hoe 
lang de uitkering precies duurt, is afhankelijk van uw totale 
arbeidsverleden.
De jaren waarin u kinderen heeft verzorgd kunnen ook 
gedeeltelijk meetellen en vanaf 2007 kan ook een jaar waarin u 
mantelzorg heeft verricht, meetellen. 

Bij de jareneis zegt u dat de duur van de uitkering afhankelijk is 
van mijn ‘totale arbeidsverleden’. Wat bedoelt u precies met de term 
‘totale arbeidsverleden’?
Om uw totale arbeidsverleden te bepalen moet uw fictieve en 
feitelijke arbeidsverleden bij elkaar opgeteld worden. Voor elk 
jaar dat u heeft gewerkt, heeft u recht op een WW-uitkering 
van een maand. 
Uw fictieve arbeidsverleden bestaat dus uit alle jaren vanaf het 
kalenderjaar waarin u 18 jaar werd tot en met 1997. 
Bij een feitelijk arbeidsverleden geldt dat vanaf 1998 de 
daadwerkelijk gewerkte jaren worden geteld. Een jaar telt mee 
voor uw feitelijke arbeidsverleden als u in dat jaar over 52 dagen 
of meer loon heeft ontvangen. En zoals net reeds opgemerkt, 
kunnen ook jaren waarin u voor uw kinderen heeft gezorgd 
meetellen voor de jareneis en vanaf 2007 ook een jaar waarin u 
mantelzorg verleent. 
Verder moet u zelf kunnen aantonen wat uw feitelijke 
arbeidsverleden is, bijvoorbeeld via een jaaropgave voor de 
belastingdienst of loonstrookjes. 

U zegt dat jaren waarin ik voor de kinderen zorg kunnen meetellen 
voor de jareneis en dat vanaf 2007 dit ook geldt als ik mantelzorg 
verleen. Kunt u iets meer hierover uiteenzetten? 

Zorg voor de kinderen
Als u op of na 1 januari 2005 werkloos bent geworden, tellen 
de jaren dat u voor uw kind of kinderen tot 5 jaar heeft gezorgd 

geheel of gedeeltelijk mee voor de jareneis van de WW. Hierbij 
geldt het volgende:
*  verzorgingsjaren voor 2005 tellen volledig mee;
*  verzorgingsjaren in 2005 en 2006 tellen voor 75 % mee;
*  verzorgingsjaren vanaf 2007 tellen voor de helft mee. 

Mantelzorg
Vanaf 2007 tellen de jaren waarin u mantelzorg verleent voor 
de helft mee. 
U bent mantelzorger als u onbetaald zorgt voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of 
ander familielid, vriend of kennis. 
Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar 
geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met 
degene voor wie ze zorgen. Het gaat bij mantelzorg niet om 
de gebruikelijke dagelijkse verzorging van een kind of ander 
familielid. Doorgaans wordt van mantelzorg gesproken als de 
verzorging meer dan 8 uur per week duurt, of langer dan 3 
maanden achtereen. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet 
dat gebruikelijke zorg. Voor gebruikelijke zorg is doorgaans 
geen ondersteuning of vervanging mogelijk. 
Is er niemand die mantelzorg kan geven, of is de mantelzorger 
te zwaar belast, dan kunt u een beroep doen op een regeling 
voor betaalde zorg, zoals de AWBZ of Wmo. Dat kan ook als 
mantelzorg tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de 
mantelzorger op vakantie gaat. Tijdelijke zorg wordt ook wel 
respijtzorg genoemd. 
Bij mantelzorg beoordeelt het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) of u het voorgaande jaar 
voor de helft mee kunt tellen. 

In de volgende Vizier gaan we in op de volgende vraag: ‘Wat is 
een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), voor wie geldt een cao en 
wat kan ik doen als mijn werkgever de cao niet nakomt?’

Uitslag	
OR-verkiezingen

Op 7 oktober jl. is bij Mosadex CV in Elsloo een nieuwe 
Ondernemingsraad gekozen. Ons kaderlid en hoofd-
bestuurslid Mariëlle flipse is gekozen in deze OR en ze 
zal de functie van voorzitter bekleden. 

We feliciteren haar met deze benoeming.

Proficiat Mariëlle en héél veel succes!
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Veel mensen denken waarom nog actie voeren tegen de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen, het is toch al be-
sloten. Ik kan hierop alleen maar zeggen FOUT GEDACHT! Het kabinet heeft alleen het plan ontwikkeld, maar het daadwerkelijke 
wetsvoorstel moet nog worden ingediend en goedgekeurd worden door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. U kunt zich vast nog 
wel de nacht van Wiegel herinneren, die op het allerlaatste moment in de Eerste Kamer niet zijn stem gaf aan het wetsvoorstel voor 
een gekozen burgemeester, waardoor deze wet er niet is gekomen. Er is dus nog tijd om je stem te laten horen!

Op zaterdag 21 november jl. hebben wij dit dan ook gedaan. Zo was ook de Vakbond ABW in Eindhoven aanwezig met een delegatie 
van  hoofdbestuurders, vakbondsbestuurder en kaderleden. Die hebben zich voor 200% ingezet! Eerst een manifestatie in het Klok-
gebouw van Philips, daarna in een lange lint (wat de nodige file veroorzaakte) op naar de Markt in het centrum van Eindhoven. Zelfs 
Sinterklaas voerde actie.

Er waren manifestaties in : Assen – 5.000 mensen, Deventer – 2.000 mensen, Eindhoven – 5.000 mensen en Rotterdam 15.000 
mensen. Meer dan de bonden zelf hadden durven hopen. Deze cijfers werden aan het eind van de manifestatie bekend gemaakt door 
de organisatie. ’s Avonds thuis kijkend naar het nieuws ben ik van verbazing bijna van de bank gevallen. De journalisten spraken over 
een zeer matige opkomst die lager was als de verwachtingen van de bonden. Was ik ergens anders geweest? Heb ik al die mensen 
gedroomd? De spierpijn van het lopen maakte mij direct duidelijk dat ik niet droomde. Maar de objectiviteit van de media is anno 
2009 beslist niet meer wat het geweest is!

Het gaat het kabinet niet alleen meer om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 te verhogen. Ook de pensioenleeftijd is in gevaar. Hetzelfde 
pensioenbedrag, maar bij 67 i.p.v. 65. Dit houdt dus in dat mensen die 2 jaar door moeten werken naast  € 25.000,- tot € 30.000,-  
AOW  ook nog een bedrag van 2 jaar pensioenpremie inleveren als de regering zijn zin krijgt. En dit allemaal in de naam van de 
crisis. Een crisis die wij niet veroorzaakt hebben, maar waar wij wel de rekening voor gepresenteerd krijgen. Tegelijkertijd hebben 
de veroorzakers, de banken, miljarden euro’s steun ontvangen. Mijn strijdlust wordt alleen maar  groter. Het is nodig dat die van u 
dat ook wordt. Samen, jong en oud, moeten we blijven vechten voor onze rechten! De stem van het volk is heel machtig. Dit is enkel 
zichtbaar te maken door het getal van de massa. Dus ik reken de volgende keer op een massale opkomst! 

Mariëlle Flipse
Hoofdbestuurder

Vakbond	ABW	demonstreert
AOW	tot	67……..Geen	gelopen	race!



��

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

Celanese
Er is weliswaar een reorganisatie binnen Supply Chain aange-
kondigd, maar de exacte invulling laat lang op zich wachten. 
Ook de adviesaanvraag aan de OR biedt weinig duidelijkheid. 
Een en ander is terug te voeren op het feit dat het een beslis-
sing binnen de groep tot centralisatie van Supply Chain is die in 
meerdere landen personele consequenties heeft. 

Colortrend
In mei jl. is voor de eerste maal de deeltijd WW regeling afge-
sproken. In oktober jl. is er een verzoek tot verlenging inge-
diend. Werkgever betaalt wederom 100 % salaris door alsmede 
vindt volledige opbouw van de vakantiedagen en vakantiegeld 
plaats.

Dalli de Klok
In augustus jl. is er een nieuwe CAO tot stand gekomen. De 
looptijd is 1 jaar, te weten van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010.Met 
ingang van 1 juli jl. zijn de salarissen met 1,5 % structureel ver-
hoogd en per 1 januari 2010 worden de lonen nogmaals ver-
hoogd met 1,5%. Deze laatste verhoging is een compensatie 
t.b.v. het inleveren van twee ATV dagen structureel.

DocMorris
Op 1 januari 2010 loopt de huidige CAO af. De CAO onderhan-
delingen zijn reeds gestart en hopelijk bereiken wij zo spoedig 
mogelijk een onderhandelingsresultaat.

DSM
In de vorige “Op bezoek bij” hebben wij reeds melding gemaakt 
van de lopende CAO onderhandelingen. Eind september 2009 
hebben wij als vakbonden ruim 4.000 handtekeningen van de 
medewerkers van DSM overhandigd. Hiermee werd te kennen 
gegeven dat zij het niet eens zijn met de “nullijn” zoals die door 
DSM is voorgesteld. Naar aanleiding van die handtekeningen 
hebben er nog overleggen plaatsgevonden, maar het overleg is 
toen door de vakbonden opgeschort. Ook de interne overlegor-
ganen hebben tijdelijk het overleg binnen DSM stilgelegd. On-
langs is er nog overleg geweest maar bij het ter perse gaan van 
deze Vizier is nog niet duidelijk of dit tot een nieuwe CAO kan 
gaan leiden. Wordt vervolgd!

Intertek Polychemlab
Afgelopen zomer is er bij Intertek een nieuwe CAO tot stand 
gekomen. De looptijd is 1 jaar, te weten vanaf 1 juli 2009 tot 
en met 30 juni 2010. De salarisverhoging bedraagt per 1 juli 
2009 1,25 % structureel en per 1 januari 2010 nogmaals 0,25 
% structureel.

Invista
De reorganisatie is doorgevoerd. Op dit moment trekt de markt 
voor Invista weer aan en ziet men de toekomst zonniger in. De 
financiële crisis noopt wel tot een herbezinning van het pen-
sioen. Directie en vakbonden zijn in overleg over het herstel 
van de dekkingsgraad. Invista is bereid door middel van extra 
stortingen een bijdrage te leveren. Over een eventuele bijdrage 
door de medewerkers wordt nog onderhandeld. 

Machinefabriek Crossline BV
Medio november 2009 is de machinefabriek Crossline BV, on-
derdeel van Holding Het Zuiden BV, failliet verklaard. Op het 

moment van het faillissement 
werken er nog ongeveer 80 mensen. 
Begin 2009 heeft er al een flinke reorganisatie plaatsgevonden. 
Het feit dat LIOF afgelopen zomer nog een flinke kapitaalinjec-
tie heeft gegeven aan Crossline, heeft helaas niet tot het voort-
bestaan mogen leiden. Bij het ter perse gaan van deze Vizier is 
nog niet bekend of er eventueel sprake is van een doorstart.

Rd4
Op basis van een uitspraak van de Kantonrechter te Utrecht 
heeft de directie van Rd4 besloten om dit jaar ook de fiscale ver-
rekening van de vakbondscontributie voor andere vakbondsle-
den, dan diegenen die betrokken zijn bij de CAO onderhande-
lingen, mogelijk te maken. Hierdoor kunnen nu ook Vakbond 
ABW leden, werkzaam bij Rd4,  profiteren van deze regeling.  

Rolduc
In oktober jl. zijn we verder gegaan met de CAO onderhande-
ling bij Rolduc. Helaas is er geen principeakkoord tot stand ge-
komen omdat werkgever en de vakbonden het niet eens konden 
worden over de loonsverhoging en de wachtdagen bij ziekte.

RPC
De directie wil een investering in de vestiging van Kerkrade 
koppelen aan een verlenging van de werktijd per dag met 15 
minuten. Deze wijziging in relatie tot de geringe verhoging van 
de lonen heeft er toe geleid dat de leden van beide betrokken 
vakbonden, Vakbond ABW en FNV niet akkoord zijn gegaan. 
Dit betekent dat voorlopig de oude CAO van toepassing blijft.

SABIC
Eind oktober/begin november 2009 is bij Sabic een principeak-
koord voor een nieuwe CAO tot stand gekomen. Inmiddels is de 
CAO ook door de vakbondsleden geaccepteerd. De looptijd be-
draagt 19 maanden en wel van 1 juni 2009 tot 1 januari 2011. 
De salarisverhogingen bedragen in zijn totaliteit 2,5 %, maar 
hier staat tegenover dat de IPM bonus maar voor 50 % wordt 
uitbetaald. Deze korting kan maximaal  2,5 % bedragen. Ook 
zijn er afspraken gemaakt over de werkgelegenheid inhouden-
de dat er niet meer ontslagen zullen vallen dan de reeds aan-
gekondigde 150 arbeidsplaatsen. Voorts zijn er nog afspraken 
gemaakt over Flex-Pack.

Sevagram
Het Sociaal Plan is inmiddels geaccordeerd door de leden. Dit 
Sociaal Plan wordt ingezet voor een reorganisatie binnen de 
indirecte diensten. De aanzegde gesprekken hebben plaatsge-
vonden.

The Phone House
Momenteel vinden er onderhandelingen plaats over een Sociaal 
Plan. Dit plan wordt opgesteld voor de situatie indien er zich 
eventueel een reorganisatie voordoet. Voorts is in november jl. 
gestart met de CAO onderhandeling voor het komende jaar.
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Vixia
Het inrichten van de nieuwe organisatie is mede door de ge-
meenten, verschoven naar de periode na de gemeenteraads-
verkiezingen. Op basis hiervan wordt momenteel overwogen 
het Sociaal Plan te verlengen totdat de nieuwe plannen bekend 
zijn. Daarna zal waarschijnlijk een nieuw Sociaal Plan opge-
steld worden.

WML
Alle boventalligen hebben inmiddels een aanzeggesprek gehad. 
Er blijken veel medewerkers herplaatst te kunnen worden of 
waar anderszins een oplossing voor gevonden wordt. Hierdoor 
ontstaat de hoop dat het aantal medewerkers waar uiteinde-
lijk gedwongen afscheid van dient te worden genomen mee zal 
vallen. Temeer omdat er nog een regeling is afgesproken voor 
medewerkers die minder kansen hebben op een functie buiten 
WML.

Kijk voor het laatste nieuws op www.vakbondabw.nl.

OPROEP
Belangrijk	voor	iedereen!!

Uw	adresgegevens

Nog	steeds	worden	we	dagelijks	geconfron-
teerd	met	de	situatie	dat	de	adresgegevens	
van	onze	leden	en	de	bijbehorende	gegevens	
van	hun	werkgever	niet	kloppen.

Dit	kan	catastrofale	gevolgen	hebben	op	het	
moment,	dat	wij	u	willen	oproepen	bij	be-
langrijke	ontwikkelingen.	
Belangrijke	ontwikkelingen	in	uw	persoon-
lijke	aangelegenheden,	maar	ook	bij	bijvoor-
beeld	uw	werkgever.	

Daarom;	check	uw	gegevens	op	internet:		
www.vakbondabw.nl
en	login	met	uw	bondsnummer.

Controleer	vooral	uw	adresgegevens,	tele-
foonnummer	en	de	vermelde	gegevens	van	uw	
werkgever	en	wijzig	de	niet	correcte	infor-
matie.	

Alvast	bedankt	voor	uw	medewerking!

Reeds vele leden van 

ons hebben de website 

van de Vakbond ABW 

bezocht op internet. 

Indien u dat nog niet 

heeft gedaan, ga dan 

naar www.vakbon-

dabw.nl.

Om onze leden nog 

sneller en beter te 

voorzien van belang-

rijke ontwikkelingen, 

is er een 

rubriek ‘Laatste 

Nieuws’. Klik op deze 

rubriek voor de laatste 

ontwikkelingen.

WWWWWW	
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DIgITAAL HULPMIDDEL VOOR BEPALEN RISICO`S MET 
ARMEN EN HANDEN WERKEN: HARM
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
een methode laten ontwikkelen waarmee bedrijven snel de 
gezondheidsrisico’s kunnen bepalen van taken waarbij mensen 
veel met handen en armen werken. De zogenoemde Hand Arm 
Risicobeoordelings Methode (HARM-methode) is een online 
instrument dat  helpt het gezondheidsrisico op arm-, nek- of 
schouderklachten te bepalen. Het hulpmiddel is gemaakt voor 
werkgevers en arboprofessionals. Het is momenteel het enige 
instrument dat in korte tijd een betrouwbare meting oplevert 
en eenvoudig te gebruiken is. HARM is sinds kort te gebruiken 
viawww.arboportaal.nl, een website van het ministerie.
Minister Donner verwacht dat de nieuwe methode een 
positieve bijdrage kan leveren aan het voorkómen van 
gezondheidsklachten door een ongunstige werkhouding. 
“Ondanks alle wetenschappelijk kennis op dit gebied, ontbrak 
het tot voor kort aan voldoende praktische instrumenten om 
risico’s van lichamelijke belasting goed te beoordelen”, aldus de 
minister tijdens een symposium van het Coronel Instituut in 
Amsterdam.  “Hoewel ons werk door technische verbeteringen 
en vooruitgang op het terrein van de arbeidsomstandigheden 
fysiek steeds minder zwaar is geworden, is lichamelijke 
belasting nog altijd een niet te verwaarlozen risico. “
TNO heeft de nieuwe methode in opdracht van het ministerie 
van SZW ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de 
Arbeidsinspectie (AI). De AI gaat het instrument gebruiken 
om hand-armtaken op mogelijke fysieke overbelasting te 
beoordelen; de methode is inmiddels opgenomen in de 
opleiding van de Arbeidsinspecteurs.
De nieuwe methode is opgebouwd met kennis over 
risicofactoren en oordelen van deskundigen. Echter, de 
methode kan niet alle toekomstige effecten in relatie met arm-
, nek- en schouderklachten meten. Werkgevers dienen daarom 
naast het uitvoeren van een risicobeoordeling alert te blijven op 
andere signalen van overbelasting zoals gezondheidsklachten 
of verzuim.
HARM is een aanvulling op twee andere instrumenten voor het 
beoordelen van fysieke belasting, zoals de methode, ontwikkeld 
door The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) voor tillen en de Key Indicator Method (KIM) voor 
duwen en trekken. Het ministerie van SZW bekijkt momenteel 
of ook nog een beoordelingsinstrument voor werkhoudingen 
zoals knielen, bukken en hurken toegevoegd kan worden.

VERRUIMINg ‘ONMISBAARHEIDSCRITERIUM’ 
Met ingang van 1 augustus 2009 hebben werkgevers door 
de maatregel van minister Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid tijdelijk meer mogelijkheden om goede 
vakkrachten in geval van een reorganisatie te behouden. Ook 
indien deze vakkrachten op grond van het afspiegelingsbeginsel 
voor ontslag in aanmerking komen.
Een onderneming die een reorganisatie doorvoert, moet bij de 
afvloeiing van het personeel binnen de categorieën uitwisselbare 
functies het afspiegelingsbeginsel hanteren. Afwijking van dit 

beginsel is slechts in een klein aantal gevallen mogelijk. Eén 
van die gevallen is waarin de werkgever aantoont dat een voor 
ontslag in aanmerking komende werknemer onmisbaar is 
voor de onderneming. Het ‘onmisbaarheidscriterium’ wordt 
echter strikt toegepast. Met de maatregel van de minister is 
dit criterium tijdelijk verruimd.
De werkgever dient thans aan een aantal voorwaarden 
te voldoen om een beroep te kunnen doen op het 
onmisbaarheidscriterium.
In de eerste plaats moet de werkgever een duidelijk en 
bestendig beleid voeren waaruit blijkt dat aan werknemers 
eisen worden gesteld voor wat betreft het verwerven van 
kennis en bekwaamheden voor het verrichten van de categorie 
uitwisselbare functies waarbinnen arbeidsplaatsen komen te 
vervallen.
Verder moet de werkgever aannemelijk maken dat de werknemer 
waarvoor een beroep op het onmisbaarheidscriterium wordt 
gedaan daadwerkelijk beschikt over de kennis en vaardigheden 
die zo belangrijk zijn dat hij onmisbaar is.
Ten slotte zal de werkgever bij het verzoek moeten aantonen 
dat niet meer werknemers in de leeftijdsgroepen van 15 
tot en met 24 jaar en van 55 jaar en ouder voor ontslag 
worden voorgedragen dan zonder toepassing van de 
afwijkingsmogelijkheid het geval zou zijn, waarbij een afwijking 
van maximaal 10% is toegestaan. 
Met deze laatste voorwaarde probeert de minister te 
voorkomen dat een beroep op het onmisbaarheidscriterium 
een middel wordt om de oudere en heel jonge werknemers in 
een onderneming te ontslaan. 

Bron: Min SZW

Voor	u	gelezen
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen oktober 2009
J.P. Holtus uit Brunssum
T.H.C. Renet uit Echt
C.M.S.A. Fellings uit Kerkrade
H.J.G. Baggen uit Anna Paulowna

40-jarige jubilarissen oktober 2009
G.P. Hermens uit Heerlen
M.J.H. Weerts uit Kerkrade
G.J. Frols uit Landgraaf
P. Crützen uit Kerkrade
A.G. Cobussen uit Stein

60-jarige jubilaris oktober 2009
L.F.A. Klippelaar uit Landgraaf

25-jarige jubilarissen november 2009
N. Abouellotfi uit Amsterdam
L.L. Dumont uit Kerkrade
L.H.M. Hendriks uit Hoensbroek
N.A.R. Ruppe uit Maastricht
A.J.M.F. Bergers uit Heerlen
W.J. Peters uit Kerkrade
L.A.H. Franssen uit Kerkrade
H.M.J. Carlitz-Knubben uit Heerlen

25-jarige jubilarissen december  2009
D. Breuer uit Landgraaf
H.P.M. Brouns uit Stein
J.H.G. Hellemons uit Kerkrade
J.J. Horbag uit Kerkrade
F.J. Loche uit Heerlen
J.A. Nijholt uit Kerkrade
H.J.A. Schmetz uit Gulpen
L. Sweelssen uit Bunde
J.L. Timpen uit Landgraaf
J. Wolf-Jongen uit Kerkrade
Th. G.E. Wouters uit Brunssum

25-jarige jubilarissen januari  2010
H.M. Extra uit Heerlen
M.M.W. Jennes-Rijvers uit Heerlen
S.H. Zegels uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen januari 2010
Th. Beckers uit  Elsloo

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

Overleden
Op 28 januari 2009 overleed in 
de leeftijd van 60 jaar ons bondslid
de heer M. Diederen uit Hoensbroek

Op 16 mei 2009 overleed in de leeftijd  
van 80 jaar ons bondslid
de heer J. Mikes uit Brunssum .

Op 20 mei 2009 overleed in 
de leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer H.J. Pauli  uit Landgraaf

Op 18 juli 2009 overleed in 
de leeftijd van 73 jaar ons bondslid  
de heer H. van der Weide uit Kerkrade

Op 22 juli 2009 overleed in 
de leeftijd van 58 jaar ons bondslid 
mevrouw I.H. Stelten-Wouter uit 
Grevenbicht

Op 19 augustus 2009 overleed in 
de leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer A. Cau uit Voerendaal

Op 29 augustus 2009 overleed in
de leeftijd van 85 jaar ons bondslid
de heer J.J. Reul uit Elsloo

Op 30 augustus 2009 overleed in
de leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer J. Wojchenek uit Hoensbroek

Op 3 september 2009 overleed in 
de leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer H.J. Prumpeler uit Kerkrade

Op 4 september 2009 overleed in
de leeftijf van 69 jaar ons bondslid
de heer G.P.A. van Dosselaar uit 
Hoensbroek

Op 6 september 2009 overleed in 
de leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer J. Schlangen  uit Heerlen

Op 8 september 2009 overleed in
de leeftijd van 62 jaar ons bondslid
de heer W.H.E. Soudant uit Kerkrade 

Op 1 oktober 2009 overleed in
de leeftijd van 73 jaar ons bondslid 
de heer J. Jelsma uit Kerkrade

Op 5 oktober 2009 overleed in 
de leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer J.W. Geraets uit Born

Op 6 oktober 2009 overleed in
de leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer M. Suikerbuijk uit Buchten

Op 22 oktober 2009 overleed in 
de leeftijd van 87 jaar ons bondslid
de heer J. Bakker uit Eygelshoven

Op 31 oktober 2009 overleed in
de leeftijd van 56 jaar ons bondslid
de heer J.H.M. Ploemen uit Maastricht

Op 5 november 2009 overleed in
de leeftijd van 86 jaar ons bondslid 
de heer H. de Vries uit Kerkrade

Op 11 november 2009 overleed in
de leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer N. Delicaat uit Heerlen

Op 12 november 2009 overleed in
de leeftijd van 53 jaar ons bondslid
mevrouw H. Kinzius uit Kerkrade

Op 16 november 2009 overleed in
de leeftijd van 92 jaar ons bondslid
de heer L.H.H. Laven uit Brunssum

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.

Ledenwerfactie
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,

 Maak je buurman/vrouw, collega, vriend(in), oom, tante, zoon, 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. Je wilt dit toch ook?

 Aarzel niet en start vandaag!
 Succes iedereen! 

Vakbond ABW: Al 65 jaar de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!



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.
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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!
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