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UW ADRESGEGEVENS

Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd 
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 belang-
rijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelin-
gen in uw persoonlijke aangelegenheden, maar 
ook bij bijvoorbeeld uw werkgever. 

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

Controleer vooral uw adresgegevens, telefoon-
nummer en de vermelde gegevens van uw werk-
gever en wijzig de niet correcte informatie. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

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.

WWW

Reeds vele leden van ons hebben de website van 
de Vakbond ABW bezocht op internet. 
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan 
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voor-
zien van delangrijke ontwikkelingen, is er een 
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de 
laatste ontwikkelingen.
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Dit wil ik met u delen
Lente…

De dag waarop ik deze column schrijf, doet mij doordringen van het feit dat het 
lente is. In Heerlen wijst de barometer 20 graden Celsius en de zon schijnt. Dat 
mag ook, vind ik, na de vreselijk strenge winter die ons landje geteisterd heeft. 
Ruim 2 maanden lang gingen gesprekken over totaal andere onderwerpen, nl. is er 
nu wel of niet voldoende strooizout voor de besneeuwde wegen, over de treinen die 
niet konden rijden omdat de sporen bevroren waren en over de slechte staat van de 
Limburgse wegen waar de vrieskou behoorlijk huis had gehouden: gaten, gaten en 
nog eens gaten. 

En nu de lente de winter definitief verdreven schijnt te hebben en de zon zich 
weer laat zien, krijg ik gelijk meer energie. En dit is ook nodig, want onze gratis 
Belastingservice voor de leden draait op volle toeren. Met een groep van 14 
personen, bestaande uit vrijwilligers en bestuurders, dragen we zorg voor het 
invullen van de ruim 2000 aangiftes Inkomstenbelasting 2009 voor onze leden. 
Maar die energie is ook nodig voor het politieke klimaat in Nederland, want 
Nederland maakt zich op voor een nieuwe toekomst, met een nieuwe lichting 
gemeenteraadsleden, wethouders en straks na 9 juni met nieuwe parlementariërs 
en ministers. Hun wacht de enorme uitdaging ons uit de economische crisis naar 
een gezonde economische toekomst te loodsen. En wellicht helpen de meeste 
recente cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) hen hierbij, want die tonen aan 
dat de wereld economisch zeer langzaam uit één van de ergste economische crises 
sinds jaren krabbelt.

Maar deze nieuwe politici treffen geen gespreid bedje aan, want er liggen grote 
opgaven. Volgens hetzelfde CPB moet er de komende jaren 29 miljard euro 
gevonden worden om de kosten van de kredietcrisis en de vergrijzing te kunnen 
opvangen, hetzij via bezuinigingen, hetzij via lastenverzwaringen. 

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht merk ik helaas dat vele 
politieke partijen niet zo zeer met de ideologie van hun patij bezig zijn, maar meer 
met wie regeert straks met wie. Kortom het draait maar om een ding: MACHT!
En wie wordt in onzekerheid achter gelaten? Natuurlijk de Nederlandse burger.
Want die wil weten welke bezuinigingen er komen. Wordt het bijvoorbeeld het
H-woord (aftrek Hypotheekrente), het O-woord (aanpak van het ontslagrecht), 
of het W-woord (afschaffen van de WW), of het Z-woord (verhogen van het eigen 
risico m.b.t. de zorgverzekering). Nog even en we hebben alle letters van het 
alfabet gehad qua bezuinigingen.

Maar 9 juni is voor ons ook een belangrijke dag. Want op die dag huldigen we onze 
leden die, 25-, 40-, 50 en 60 jaar lid zijn van de bond. En twee dagen daarvoor, 
7 juni 2010, hebben we onze Algemene Vergadering, waar we verantwoording 
afleggen over ons gevoerde beleid in het jaar 2009 én vervolgens het nieuwe 
beleid voor 2010 aftikken.

Wordt het een lente met een nieuw politiek geluid? Of blijven we in 
het zelfde politieke schuitje zitten? De tijd zal het leren!

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

• Vizier verschijnt minimaal 6 keer   
 per jaar.
• Het volgende nummer van Vizier   
 verschijnt 17 juli 2010.
• U kunt kopij inleveren tot uiterlijk   
 14 juni a.s.
• Kijk voor het laatste nieuws op  
 www.vakbondabw.nl
• Het bondskantoor is gesloten op   
 woensdag 5 mei en op vrijdag 14 mei  
 (dag na Hemelvaart)



CAO-Nieuws
De belangrijkste maatregelen

NIEUW PRINCIPEAKKOORD CAO GROOtHANDEL IN 
LEVENSmIDDELEN, ZOEtWAREN, tABAKSPRODUC-
tEN, BAKKERIJGRONDStOffEN, EtC. 

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2009 t/m 30 september 
2010. 

Lonen 
De lonen en loonschalen worden verhoogd:
- per 01-04-2010 1%; 
- per 1e dag van de 4e periode 1%. 

Eenmalige uitkering 
- per 01-07-2010 0,5% 
Werknemers ontvangen bij de loonbetaling in juli 2010 een 
eenmalige uitkering berekend over 12× het brutoloon van 
de maand juli resp. 13× het bruto periodeloon van periode 7. 
Werknemers korter dan 1 jaar in dienst ontvangen de uitkering 
naar rato van de duur van hun dienstverband tussen juli 2009 
en juli 2010. 

PRINCIPEAKKOORD CAO LEVENSmIDDELENBEDRIJf 
De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 maart 
2011. 

Lonen 
De lonen worden verhoogd per 01-07-2010 1%. 
In de loonschaal voor 18-jarigen wordt een zogenoemd erva-
ringsjaar opgenomen. 

PRINCIPEAKKOORD CAO GROOtWINKELBEDRIJVEN 
IN LEVENSmIDDELEN 
De cao heeft een looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 maart 
2011. 

Lonen 
De lonen worden verhoogd per 01-07-2010 1%. 
In de loonschaal voor 18-jarigen wordt een zogenoemd erva-
ringsjaar opgenomen. 

PRINCIPEAKKOORD CAO DROGIStERIJBRANCHE
De cao heeft een looptijd van 18 maanden en loopt van 1 april 
2009 tot en met 30 september 2010. 

Lonen
De lonen worden verhoogd met: 
- 1% per 1 oktober 2009 (periodeloners per 5 oktober 2009);
- 0,5% per 1 juli 2010 (periodeloners per 19 juli 2010).

Jeugdschalen
Werkgevers honoreren eerder opgedane concrete werkervaring 
in de drogisterijbranche door ervaringsjaren toe te voegen in 
de functiegroepen 2 tot en met 5 voor werknemers vanaf 19 

jaar oud tot en met 22 jaar oud. Dit zal met ingang van 1 april 
2010 worden ingevoerd. 

Overwerk en plus- en minuren
De peildata genoemd in de artikelen 4.2.1B en 6.1.5 C worden 
gewijzigd in de peildatum 1 september. 

Werken op zaterdag
Voor op of na 1 april 2010 nieuw in dienst te nemen perso-
neel geldt vanaf die datum in het kader van artikel 6.1.4 B en C 
de volgende regeling ten aanzien van het werken op zaterdag: 
“Werknemers in de functiegroepen 1 t/m 4 hebben recht op 
minimaal 15 vrije zaterdagen per jaar. Werknemers in de func-
tiegroepen 5 en 6 hebben recht op minimaal 10 vrije zaterda-
gen per jaar.
Voor werknemers die reeds in dienst waren vóór 1 april 2010 
blijft de bestaande regeling in de cao ten aanzien van het wer-
ken op zaterdag gehandhaafd. Deze regeling, voor personeel 
dat voor 1 april 2010 in dienst is, zal op de agenda komen te 
staan voor het overleg over de cao die in zal gaan op 1 oktober 
2010. 

Stageplaatsen werkloze jongeren
Werkgevers zullen voor maximaal 100 werkloze jongeren ge-
durende de looptijd van de CAO een stageplaats creëren in de 
drogisterijbranche
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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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Oproep
Algemene Vergadering

7 juni a.s. én
Ledenvergaderingen 

Bondsgroepen

Oproep
Deelname

HB-verkiezingen

Geacht ABW-lid,

Op maandag 7 juni a.s. vindt de Algemene Vergadering 
plaats in Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 
17 te Heerlen. 

De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur Statutair deel Algemene Vergadering
20.00 uur Pauze
20.15 uur Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
21.00 uur Einde Algemene Vergadering
Na 21.00 uur Napraten onder het genot van een hapje en
 drankje 

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

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

Ledenvergadering  Dag Datum Tijdstip Locatie
Bondsgroep
Dienstverlening & Wo 26 mei 19.00 uur Bondskantoor
Industrie
Gepensioneerden/ Wo 2 juni 10.00 uur Bondskantoor
Uitkeringsger.
Sociale  Wo 2 juni 13.00 uur Bondskantoor
Werkvoorziening
 
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met onderge-
tekende, e-mail  ika@vakbondabw.nl of  045-571 99 55.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

In de Algemene Vergadering op maandag 7 juni a.s. vinden 
er weer Hoofdbestuur (HB)-verkiezingen plaats. Om de twee 
jaar staan deze verkiezingen op de agenda van de Algemene 
Vergadering (AV).
Het Hoofdbestuur van de vakbond bestaat - naast de drie Dagelijks 
Bestuurders - verder uit acht leden, waarvan vier HB-zetels vanuit de 
Bondsgroepen en vier algemene HB-zetels vanuit de Algemene Ver-
gadering. Met uitzondering van de leden van het Dagelijks Bestuur, 
worden de overige leden van het Hoofdbestuur gekozen tijdens de 
Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. De zittingsperiode 
loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer men geko-
zen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering vier 
jaar later. Vier leden van het HB treden volgens het rooster van aftre-
den om de twee jaar af; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de  Voorberei-
dingscommissie HB-verkiezingen. 

De schriftelijke verkiezingen van de leden van het Hoofdbestuur tij-
dens de Algemene Vergadering geschiedt als volgt:
• Voor wat betreft de HB-zetels vanuit de Bondsgroepen, gebeurt de  
 verkiezing door de afgevaardigden van de betreffende Bondsgroep  
 en het HB-lid namens die Bondsgroep. 
•  Voor wat betreft de algemene HB-zetels gebeurt de verkiezing   
 door alle afgevaardigden en alle leden van het Hoofdbestuur.

Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u afleiden wie er in 
2010 aftredend en in principe herkiesbaar zijn.

Rooster van aftreden 2010
•  Vacature
 Bondsgroep Gepensioneerden/Uitkeringsgerechtigden
 Wiel Wittenbernds (aftredend/ niet herkiesbaar AV 2010)
•  Vacature
 Bondsgroep Sociale Werkvoorziening
 John Oostdijk (aftredend/herkiesbaar AV 2010)
•  Vacature
 Twee Algemene HB-zetels
 1. Mariëlle Flipse (aftredend/herkiesbaar AV 2010).
 2. Vacature (te kiezen in de AV 2010)

Hoofdbestuurders die conform het rooster van aftreden aftredend 
en herkiesbaar zijn, kunnen geen zitting hebben in de Voorberei-
dingscommissie HB-verkiezingen. 

Zoals eerder gemeld verloopt de procedure inzake de kandidaat-
stelling via de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. Deze 
commissie bestaat uit een DB-lid (Indra Kandhai), een HB-lid (Cas 
Wilbers) en een toegevoegd adviseur (Frans Bronneberg). Deze com-
missie heeft tot taak gesprekken met kandidaat-HB’ers te voeren en 
hen te informeren over het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuur-
der Vakbond ABW’ en hen verder te begeleiden naar de verkiezingen. 
Na het gesprek met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen 
besluit de Voorbereidingscommissie of de kandidaat voorgedragen 
zal worden aan het HB. Het besluit van de Voorbereidingscommissie 
is bindend.

Het eerder genoemde “Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder 
Vakbond ABW’ moet door de kandidaat-HB’ers voor akkoord gete-
kend worden. Daarnaast dient de kandidaat een bereidverklaring 
voor deelname aan de HB-verkiezingen te ondertekenen. Op basis 
van deze rapportage presenteert het Hoofdbestuur alle voorgedra-
gen kandidaten in de Beschrijvingsbrief aan de deelnemers van de 
Algemene Vergadering.

De Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen is op zoek naar ge-
schikte kandidaten en doet daarom een oproep aan kaderleden  maar 
ook aan andere leden die interesse hebben, om zich te melden bij 
secretaris/penningmeester Indra Kandhai, en wel vóór 1 mei a.s., tel. 
045-571 99 55 of ika@vakbondabw.nl

Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’is op 
verzoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde inte-
resse zal er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-
verkiezingen.
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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!
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5 mEI BEN IK DAN VRIJ?
Bij feestdagen kun je onderscheid maken tussen de religieuze 
feestdagen en de nationale feestdagen. In Nederland zijn er 
twee officiële nationale feestdagen: Koninginnedag (30 april) 
en Nationale Bevrijdingsdag (5 mei). 

Voor de meeste bedrijven geldt Koninginnedag als een vrije 
dag, waarbij de medewerkers worden doorbetaald. Voor de 
5e mei ligt dat iets anders. De overheid heeft 5 mei weliswaar 
aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan 
de CAO-partijen overgelaten of een werknemer betaald vrijaf 
heeft op die dag. Om erachter te komen of werknemers recht 
hebben op een vrije dag op 5 mei, is het aan te raden om de 
CAO te raadplegen. In de meeste CAO’s is afgesproken dat 5 
mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren. Dat 
is dit jaar, in 2010, het geval. 

De Winkeltijdenwet staat overigens gewoon toe dat winkeliers 
hun deuren op Bevrijdingsdag geopend houden. Hou wel 
rekening met gewijzigde openingstijden in verband met 
festiviteiten.

HUIDIGE AOW-ERS mEt JONGE PARtNERS
Nog net voor de val van het kabinet zette staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een streep 
door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 
2011 voor de groep nieuwe AOW’ers met partners jonger dan 
55 jaar. 

De maatregel stuitte zowel in de Tweede Kamer als in het land 
op veel verzet vanwege de korte termijn waarop deze van kracht 
zou moeten worden, namelijk op 1 januari 2011. Klijnsma: 
“Mede op verzoek van de Tweede Kamer heb ik gekeken of 
het mogelijk is de scherpe kanten van deze maatregel af te 
halen. Als je dat doet blijft er weinig over van het beoogde 
(bezuinigings)effect en moet je je afvragen of het verstandig 
is om aan deze ingreep vast te houden. Zeker ook gelet op 
de ingrijpende gevolgen die het in individuele gevallen kan 
hebben. Daarom heb ik besloten de vervroegde afschaffing niet 
door te laten gaan.”

Het financiële gat dat hierdoor ontstaat, wordt deels gedicht 
door de al aangekondigde algemene korting op de AOW-
partnertoeslag te verhogen naar 8 %. Overigens geldt deze 
korting op de AOW-partnertoeslag niet voor mensen met een 
huishoudinkomen van minder dan € 20.000.

De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor 
alle nieuwe AOW’ers. Het kabinet heeft dit in 1995 besloten 
vanwege de verdergaande individualisering. Daarnaast is de 
deeltijd-WW beperkt verlengd. Tevens publiceert het  kabinet 
een artikel over het beleid m.b.t. de arbeidsmarkt.

DEELtIJD WW BEPERKt VERLENGD
De instroom in de deeltijd-WW wordt beperkt verlengd, maar 
de looptijd zal niet langer zijn dat tot 1 juli 2011. Werkgevers 
die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting 
of deeltijd-WW kunnen ook na 1 april 2010 een aanvraag 
doen voor hun werknemers. Hiermee worden sectoren 
tegemoetgekomen die vanwege langlopende opdrachten na-
ijlen in de economische crisis. Zij lopen namelijk het risico 
pas later in 2010 geconfronteerd te worden met de gevolgen 
hiervan. De ministerraad heeft op voorstel van minister 
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met 
verlenging van de regeling. De uiterste gebruiksdatum blijft 1 
juli 2011.

De ministerraad heeft ook ingestemd met toezending aan de 
Tweede Kamer van de brief ‘Op weg naar herstel’ waarin de 
huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt wordt toegelicht. 
Daarnaast worden de maatregelen voor de arbeidsmarkt 
genoemd die noodzakelijk zijn om het beginnend economisch 
herstel te ondersteunen en de arbeidsmarkt in de toekomst 
te versterken. Naast verlenging van de deeltijd-WW is dat 
het stimuleren van de dynamiek van de arbeidsmarkt en het 
ondernemerschap. Het kabinet investeert in totaal 85 miljoen 
euro in verdere arbeidsmarktmaatregelen, waarvan 70 miljoen 
euro voor de verlenging van de deeltijd-WW.

De deeltijd-WW is één van de crisismaatregelen van het kabinet 
en zou aanvankelijk op 1 april 2010 stoppen. Deeltijd-WW is 
bedoeld voor bedrijven die gedurende de crisis hun vakkrachten 
willen behouden. Werknemers krijgen voor de uren waarin zij 
niet werken een WW-uitkering. Inmiddels neemt de algemene 
onzekerheid van de crisis voor het bedrijfsleven verder af. 
Gezonde dynamiek wordt belangrijker om Nederland te 
herstructureren en concurrerend te houden in de wereld. 
Het te lang openhouden van de deeltijd-WW zou economisch 
herstel belemmeren. Daarom is deeltijd-WW ook een tijdelijke 
maatregel.

In sommige sectoren zoals bouw en scheepsbouw hebben 
bedrijven met langlopende opdrachten te maken en lopen 
de kans pas later in 2010 te worden geconfronteerd met de 
gevolgen hiervan. Daarom gaat de deeltijd-WW alleen gelden 
voor nieuwe bedrijven die niet eerder gebruik hebben gemaakt 
van werktijdverkorting of deeltijd-WW. Hoe lang een bedrijf 
er na 1 april 2010 nog gebruik van kan maken, hangt af van 
het moment dat een bedrijf ermee begint en de omvang van 
het deel van het personeel waarvoor deeltijd-WW wordt 
aangevraagd. De regeling eindigt namelijk - ongeacht het 
moment van instroom - uiterlijk op respectievelijk 1 januari, 1 
april en 1 juli 2011. De aangescherpte voorwaarden, zoals die 
bij het aanpassen van de regeling in juli 2009 zijn opgesteld, 
blijven gelden.

Bron: Min SZW 

Voor u gelezen



Zorgspecial
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Elders in deze Vizier geeft de heer Charles Heffels, 
hoofd Social Control van de meander Groep Heerlen, een 
interview. De heer Heffels heeft het over individualisering 
van de maatschappij en de individuele verwachtingen van 
medewerkers hierin. Betrokkenheid en meedenken met 
de organisatie door medewerkers is een belangrijk item 
binnen meander. En ook binnen andere zorgorganisaties 
merken we een kentering. De goede wil is er, maar hier 
wordt nog niet op alle niveaus uitvoering aan gegeven.

In de zorg heb je namelijk ook te maken met de individualisering 
van de cliënt. Daardoor verschuift de hulpvraag naar andere 
uren op een dag en door de toenemende bezuinigingen 
verandert ook de hulpvraag zelf. Onze leden, werkzaam in de 
Thuiszorg bij de verschillende organisaties in de regio, merken 
dit regelmatig.

Wat vinden onze leden?
Enkele reacties uit een kleine enquête onder enkele leden:
“Steeds minder vaste cliënten en steeds meer wisselingen in 
diensten”;
“We moeten meer reizen en dit leidt tot extra kosten”;
“Het enige dat telt is dat je de hele week beschikbaar bent. 
Hierdoor is het werk steeds moeilijker te combineren met de 
thuissituatie”;
“Ik heb het idee dat ik nergens met mijn vragen terecht kan. Als 
je voor je mening uitkomt krijg je een grote mond terug”. 
“De werkdruk is gestegen. Hierdoor vermindert de aandacht 
voor oudere cliënten, die blij zijn dat er iemand komt”; 
“In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) zijn indicaties gesteld door mensen die dit niet goed 
kunnen beoordelen”; 
Bij werkoverleg heb je te maken met grote groepen. Hierdoor 
wordt het anoniemer en kun je je verhaal niet kwijt”.

Daarnaast blijkt er regelmatig een verschil van inzicht te 
bestaan tussen leidinggevende en medewerkers, zo blijkt uit de 
reacties tijdens onze vergaderingen van de Bedrijfsledengroep 
Zorg en in de individuele contacten. Zoals over het invullen 
van uren, het werkrooster, verlofaanvragen en plus- en 
minuren. Nu er binnen de CAO steeds meer ruimte komt voor 
zorgorganisaties om regelingen hierover af te spreken met de 
Ondernemingsraad, is het zaak voor organisaties om toe te 
zien dat regels eenduidig worden toegepast. Op dit moment 
merken we nog te vaak dat per rayon eigen regels gelden.  

Contact met afdeling Personeelszaken
Als een lid bij ons aanklopt met vragen over regelingen, 
werktijden e.d. proberen we deze toe te lichten. Daar waar we het 
idee hebben dat er star met de regels wordt omgegaan adviseren 
we contact op te nemen met de afdeling Personeelszaken. 

Deze afdeling kent de regels en ook de nuances. Meestel 
leidt het contact met de afdeling Personeelszaken tot meer 
duidelijkheid. Wat jammer is, is dat de Personeelsfunctionaris 
niet altijd bekend is. Dit betekent dat de afdeling onvoldoende 
naar buiten treedt. Als Vakbond ABW zijn we van mening dat de 
deur bij Personeelszaken altijd open moet staan en persoonlijke 
aandacht belangrijk is. Je mag je medewerkers best koesteren. 
Hier kunnen de zorgorganisaties nog een inhaalslag maken. 

Centraal overleg
Bovenstaande punten kaarten we met regelmaat aan in het 
overleg met de organisaties. Dit doen we ook als we een bepaalde 
tendens ontdekken in de vragen die we krijgen.  Regelmatig 
zijn we bij het overleg betrokken of hebben we bilateraal 
overleg. Dit werkt prima. De lijnen zijn kort en oplossingen 
vaak voor de hand liggend. Hierbij proberen we steeds uit te 
gaan van het gemeenschappelijke belang van de organisatie en 
de medewerkers.

Wat is de 
Bedrijfsledengroep Zorg?

Zo ongeveer een keer in de 6 weken hebben we een bijeenkomst 
voor leden die werkzaam zijn in diverse functies in de zorg. Dit 
is niet speciaal gelieerd aan een organisatie. De deelnemers zijn 
afkomstig van de diverse zorgorganisaties in de regio.  

We bespreken ervaringen van de deelnemers en nieuwe 
ontwikkelingen worden inhoudelijk belicht. Bent u werkzaam 
in de zorg en wilt u graag eens uitgenodigd worden geef dit dan 
door aan ons secretariaat. Dit kan telefonisch via 045-571 99 
55 of via de mail: balie@vakbondabw.nl

U ontvangt dan automatisch een uitnodiging. Wenst u 
meer informatie, neem dan contact op met Will Kapell, 
vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.

We kijken met zorg
      naar de (thuis)zorg
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Regelmatig zitten vertegenwoordigers van vakbonden 
samen met de Raad van Bestuur en Charles Heffels, 
hoofd Social Control van zorginstelling meanderGroep in 
Heerlen aan de overlegtafel. De insteek is niet problemen 
oplossen, maar vooral problemen voorkomen én begrip 
voor elkaar hebben. Het blijkt prima te werken: het 
wederzijds begrip is er beter van geworden. Zowel in 
goede als in slechte tijden. 

Charles Heffels (50) is al sinds 1986 werkzaam in de zorg. Hij 
begon als personeelsfunctionaris bij het toenmalige Groene 
Kruis. Hij maakte de ene fusie na de andere mee en werd Hoofd 
P&O van de districtsvereniging Het Groene Kruis Oostelijk 
Zuid-Limburg. Een eerste taak was het bouwen van een afdeling 
P&O. ‘Van meet af aan heb ik gewerkt aan een goede relatie met 
vakbonden. Het is belangrijk dat je regelmatig met elkaar praat 
om opvattingen en voornemens te delen. Op die manier krijgen 
de vakbonden informatie waarmee  geluiden en signalen van 
de werkvloer verklaard kunnen worden. Het is erg belangrijk 
om te investeren in een goede relatie met de vakbonden,’ zegt 
Charles Heffels stellig. Hij spreekt uit ervaring. De sector waarin 
hij al vele jaren actief is, maakte door fusies en wijzigingen in 
de financiering van de zorg, belangrijke veranderingen door. 
‘Dan moet je als organisatie soms minder populaire  maatregelen 
treffen. Dat is voor niemand leuk. Juist dan is het belangrijk 
dat je een goed contact hebt met vakbonden die je medewerkers 
vertegenwoordigen en één van die vakbonden is de Vakbond 
ABW. Samen kun je op zoek gaan naar wat het beste voor de 
medewerkers én de organisatie is.’ 
Als hoofd Social Control van een organisatie die zo’n 5300 
medewerkers telt en die op diverse terreinen binnen de zorg 
werkzaam is, is Charles Heffels vooral beleidsmatig bezig. Toch 
vindt hij het belangrijk om persoonlijk contact te houden met 
vertegenwoordigers van vakbonden. Twee keer per jaar schuiven 
de vakbonden die ook participeren in het CAO-overleg aan 
voor een gesprek. ‘Dat wil niet zeggen dat wij geen oog en oor 
hebben voor de vakbonden die niet deelnemen aan de landelijke 
overleggen. Ook die vakbonden zien we regelmatig. Ze hebben 
allemaal dezelfde inbreng,’ aldus Charles Heffels. 

Een onderwerp waar met de vakbonden over wordt gesproken 
is bijvoorbeeld de individualisering van onze maatschappij. 
‘Dat heeft ook consequenties voor het Human Resource (HR)-
beleid. We willen steeds meer maatwerk dat  vooral moet passen 
bij de individuele verwachtingen van de medewerkers. Een 

medewerker kiest de organisatie die het best bij hem past. Zeker 
in tijden dat het moeilijk is om aan goed personeel te komen, is 
het belangrijk dat een medewerker ziet wat de organisatie voor 
hem kan betekenen. De zorg is een interessante werkgever.’  
Volgens Charles Heffels kan de overlegcyclus zoals die bij 
de MeanderGroep plaatsvindt zeker ook voordelen voor de 
vakbonden hebben. ‘De steeds sterker wordende individualisering 
is iets waar ook de bonden rekening mee moeten houden. 
In hun beleid naar de leden toe speelt dat zeker een rol. ‘Wat 
krijg ik er voor’ wil iemand graag weten als hij overweegt lid te 
worden van een vakbond. En dat wat hij krijgt, moet aansluiten 
op zijn wensen en behoeften van dit moment. Dat is iets waar 
bonden heel sterk over moeten nadenken. Een algemeen pakket 
aanbieden voor alle leden, is niet langer meer interessant.’ 
Bij de MeanderGroep neemt de betrokkenheid en het meedenken 
van de medewerkers een prominente plaats in. Dat is ook de reden 
dat ruim twee jaar geleden is gestart met Medezeggenschap 
Op Maat (MOM). Dit zijn kleine overlegplatforms die per 
instellingsonderdeel (bv Meander Kraamzorg) zaken bespreken. 
Charles Heffels legt uit waarom indertijd hiervoor is gekozen. 
‘De Ondernemingsraad (OR) is er voor beleidszaken en 
ontwikkelingen die de hele organisatie betreffen. Omdat we een 
groot aantal verschillende werkvelden hebben, met ieder hun 
specifieke kenmerken, is het belangrijk om naar de mensen te 
luisteren die in de specifieke takken ‘van sport’ werken. Wat voor 
de Kraamzorg een belangrijk issue is, hoeft dat bijvoorbeeld niet 
te zijn voor de Thuiszorg. Daarom hebben we naast de OR ook 
MOM. De OR is intensief betrokken bij de totstandkoming van 
de MOM. In het MOM-overleg worden zaken besproken die 
de medewerkers direct raken. Daarom is het zo belangrijk dat 
medewerkers mee denken over zaken die hen direct aangaan. 
In het begin was dat misschien wat onwennig, maar we krijgen 
inmiddels goede reacties. Als je laat zien dat het effect heeft 
dat de medewerkers meedenken en de medewerkers ervaren 
dat naar hen wordt geluisterd, heeft dit een positief effect op 
betrokkenheid en werkplezier. 

En het allerbelangrijkste is wellicht wel dat medewerkers die 
betrokken zijn en graag werken, dat ook projecteren op de 
klanten. Een medewerker die graag en met plezier werkt, wordt 
niet alleen door de organisatie gewaardeerd, maar misschien nog 
meer door de klant. En daar doen we het toch allemaal voor?,’ 
besluit Charles Heffels. 
‘Mensen met aandacht’ staat niet voor niets in het logo van de 
MeanderGroep. 

     “Investeer in je relatie met de vakbond”

Even voorstellen...
               Charles Heffels
      hoofd Social Control 
                    MeanderGroep Heerlen
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In deze rubriek gaat hij in op de vraag ‘ Wat is arbobeleid 
en waar moet mijn werkgever voor zorgen?’

Wat is arbobeleid en waar moet mijn werkgever voor zorgen?

Arbobeleid is het beleid dat uw werkgever voert op het gebied 
van arbeidsomstandigheden. Uw werkgever geeft u informatie 
over het arbobeleid en hij vertelt u ook hoe u veilig kunt werken.  
Het doel van dit beleid is om u als werknemer veilig en gezond 
te laten werken en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 
zegt dat uw werkgever verplicht is om hiervoor te zorgen. 
De overheid legt in doelvoorschriften vast welk beschermings-
niveau werkgevers moeten bieden, zodat werknemers veilig en 
gezond kunnen werken en werkgevers en werknemers werken 
deze doelvoorschriften onderling nader uit.

Maar waaraan moet het arbobeleid van mijn werkgever in elk geval 
voldoen? 

Allereerst noem ik de Risico-inventarisatie en Evaluatie, ook 
wel bekend als RI&E. Uw werkgever is verplicht om een RI&E 
te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich mee 
brengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van 
aanpak zijn waarin staat hoe risico’s voor de veiligheid en 
gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. 
Ook moet uw werkgever zich laten bijstaan door een 
bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij 
kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst. Als de 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad 
(OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor 
een maatwerkregeling. Dit betekent dat uw werkgever dan 
zelf bepaalt hoe en met welke deskundige de preventie en 
begeleiding van ziekteverzuim worden geregeld. 
Uw werkgever moet er vervolgens ook voor zorgen, dat er 
voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’er) voor de eerste 
hulpverlening zijn bijvoorbeeld bij een ongeval of brand. 
Ik zeg bewust voldoende BHV’ers, omdat die hun taken goed 
moeten kunnen uitvoeren. 

Kan ik bijvoorbeeld een BHV’er zijn, of kan dat pas als ik een 
bepaalde opleiding heb gevolgd?
Er zijn geen specifieke opleidingseisen. De werkgever kan zelf 
de taken van de bedrijfshulpverlening op zich nemen, maar hij 
moet dan wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem 

vervangt bij afwezigheid. Dus wijst hij u aan, dan kunt u zeker 
als BHV’er fungeren.

Laatst hoorde ik de term preventiemedewerker. Wat doet zo 
iemand? 

Een preventiemedewerker weet welke risico’s er bij uw 
dagelijkse werkzaamheden zijn en geeft hierover voorlichting. 
Elke werkgever moet ten minste één preventiemedewerker 
aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag 
de werkgever zelf ook preventiemedewerker zijn. 

Mijn collega zei dat ze een jaar geleden een periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft gehad. Geldt dit voor 
eenieder en is het verplicht?

De werkgever zorgt ervoor dat u een periodiek arbeidsgezond-
heidskundig onderzoek (PAGO) kunt ondergaan. De 
bedrijfsarts kijkt dan of er gezondheidsproblemen als gevolg 
van het werk zijn. Maar u bent niet verplicht om deel te nemen 
aan een PAGO. 

U zei eerder dat mijn werkgever mij informatie moet geven over het 
arbobeleid en hij mij moet vertellen hoe ik veilig kan werken. Maar 
wat gebeurt er als ik zelf niet veilig werk?

Allereerst merk ik dit op, nl. dat werknemers en werkgever 
samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid tijdens het 
werk. Als u weigert de veiligheidsmaatregelen te gebruiken, 
dan kan uw werkgever maatregelen nemen in de vorm van een 
sanctiereglement opstellen, waarin staat dat werknemers die 
zich niet aan de veiligheidsregels houden een boete krijgen 
of geschorst worden. Let wel, zowel de werkgever als de 
werknemers  kunnen een boete krijgen als de arboregels niet 
worden nageleefd. 
Ik noem een voorbeeld, nl. dat u de beschermingsmiddelen die 
uw werkgever beschikbaar stelt, niet gebruikt. Bijvoorbeeld 
omdat uw helm niet prettig zit, of omdat u het idee heeft dat 
uw werk minder snel gaat als u het op de veilige manier doet. U 
kunt dit met uw werkgever bespreken, en samen een oplossing 
zoeken. 

Vraag het aan
Jack In de rubriek ‘Vraag het aan 

Jack’ bespreekt voorzitter 
Jack Hurxkens een vraag van 

de leden die hij tijdens zijn 
spreekuur tegenkomt.
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Is mijn werkgever verplicht om een arbodienst te hebben?

Uw werkgever hoeft niet per se gebruik te maken van een 
arbodienst, maar hij moet wel voor de volgende taken 
deskundige ondersteuning hebben: 

- advies en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie  
 (RI&E); 
- ziekteverzuimbegeleiding (door de bedrijfsarts); 
- periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)   
 (door  de bedrijfsarts); 
- aanstellingskeuringen (door de bedrijfsarts). 

En voor deze ondersteuning kan uw werkgever kiezen voor 
een contract met een arbodienst. Maar uw werkgever kan ook 
kiezen voor een maatwerkregeling en bepaalt dan zelf hoe 
en met welke deskundige hij de preventie en begeleiding van 
ziekteverzuim regelt. Er moet in ieder geval een bedrijfsarts 
worden ingeschakeld. En zoals eerder opgemerkt, de OR of PVT 
moet wel instemmen met de maatwerkregeling. 

Ik doe nogal veel vrijwilligerswerk en gelden de arboregels ook voor 
vrijwilligers?

De meeste regels uit de Arbowet en het Arbobesluit gelden niet 
voor vrijwilligers. Maar daar waar het gaat om ernstige risico’s, 
zoals valgevaar, werken in zeer hete of koude omgevingen of 
werken met gevaarlijke stoffen, gelden de arboregels wel voor 
deze groepen. Voor zwangere en voor jeugdige vrijwilligers 
(jonger dan 18 jaar) gelden aanvullende arbovoorschriften. 
Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke 
stoffen. Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden 
altijd begeleiding krijgen. Zwangere vrouwen en moeders die 
hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende gelegenheid 
hebben om te rusten. 

Stel nu dat ik als werknemer zie dat mijn werkgever de arbowet aan 
zijn laars lapt, kan ik ergens een klacht indienen?

Ja zeker. Is dit het geval, dan kunt u een klacht indienen bij de 
Arbeidsinspectie. Maar ik adviseer als u een klacht heeft over 
uw werkgever of over een bedrijf, om te proberen dat eerst 
samen  met uw werkgever of met het bedrijf op te lossen. Als dit 
niet mogelijk is, dan kunt u altijd nog naar de Arbeidsinspectie 
stappen. U kunt een klacht indienen via het digitale 
meldingsformulier op de website van de Arbeidsinspectie, 
www.arbeidsinspectie.nl. 
U kunt uw klacht ook schriftelijk of mondeling melden bij het 
centrale kantoor van de Arbeidsinspectie. 
Weet dat de Arbeidsinspectie anoniem ingediende klachten 
alleen zal behandelen als het gaat om gevaarlijke situaties. 
U kunt de Arbeidsinspectie wel vragen uw klacht anoniem 
te behandelen. De Arbeidsinspectie zal dan bij het bedrijf of 
bij uw werkgever langsgaan zonder door te geven dat er een 
klacht is ingediend. Als het bedrijf of uw werkgever toch een 
vermoeden zal krijgen dat er een klacht is ingediend, overlegt 
de Arbeidsinspectie dit met u voordat zij verder gaat met de 
behandeling van de klacht. 
Een ernstig arbeidsongeval hoeft u in principe niet zelf te 

melden. Een bedrijf is verplicht om arbeidsongevallen die 
geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname 
direct telefonisch aan de Arbeidsinspectie te melden. 

Stel nu dat ik slachtoffer van een arbeidsongeval ben, kan ik een 
schadevergoeding krijgen?

Als u schade aan uw gezondheid of materiële schade heeft 
geleden, kunt u deze schade soms bij uw werkgever claimen. In 
de meeste gevallen moet u daarvoor zelf de rechter inschakelen. 
U kunt hiervoor juridische hulp vragen bij uw Vakbond ABW. 

Kan de Arbeidsinspectie mij of mijn werkgever straffen bij 
overtreding van de regels?

De Arbeidsinspectie houdt controles op de naleving van wetten 
op het gebied van de arbeid. Als de inspecteur tijdens een 
controle ziet dat deze wetten worden overtreden, kan hij een 
aantal maatregelen nemen zoals:

-  een officiële waarschuwing geven; 
-  het werk stilleggen; 
-  u of uw werkgever een boete geven; 
-  een proces-verbaal maken. 

Welke sanctie wordt opgelegd, is afhankelijk van de zwaarte 
van de overtreding. De Arbeidsinspectie kan direct een boete 
opleggen bij overtreding van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet. 
Deze boete komt meestal voor rekening van uw werkgever. Als 
de inspecteur merkt dat uw werkgever een misdrijf begaat, 
bijvoorbeeld doorwerken nadat de inspecteur het werk heeft 
stilgelegd, of het laten werken van kinderen jonger dan 12 jaar, 
kan hij ook een proces-verbaal maken. 
Maar u kunt als werknemer ook een boete krijgen bij overtreding 
van de Arbowet. Bijvoorbeeld als u de verplichte beschermende 
middelen niet gebruikt terwijl deze wel tot uw beschikking 
staan. De inspecteur zal dan nagaan of uw werkgever: 

- u heeft uitgelegd dat u beschermende middelen moet
   gebruiken; 
- u heeft verteld hoe u de middelen moet gebruiken; 
- toezicht houdt op het gebruik van de beschermende   
 middelen. 

Is uw werkgever niet in gebreke gebleven, maar u wel, dan kunt 
u zelf een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. 

In de volgende Vizier gaan we in op de volgende vraag: 
Hoe zat het ook alweer met het opnemen van 
zorgverlof?

Meer weten? Surf naar 

www.vakbondabw.nl
voor de laatste ontwikkelingen.
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Op bezoek bij...
In deze rubriek doen de vakbondsbestuurders verslag van 
de bedrijven die ze de afgelopen periode bezocht hebben.

Celanese
Bij Celanese start eind mei het CAO-traject.

Cosmo films (voorheen GBC)
Reeds begin 2009 hebben CAO-onderhandelingen plaatsgevon-
den bij GBC. Deze zijn toen opgeschort omdat net in die periode 
de overname speelde door een Indiaas bedrijf. Deze overname is 
inmiddels een feit en dat blijkt ook uit de nieuwe naam ‘Cosmo 
Films’. Vanaf medio maart hebben er weer CAO-onderhande-
lingen plaatsgevonden. Er is inmiddels een principeakkoord. De 
loonsverhoging per 1 maart 2010 bedraagt 1,25 %. Het betreft 
een tweejarige CAO, ingangsdatum 1 maart 2009 t/m 28 febru-
ari 2011. Tevens wordt in de CAO opgenomen dat indien er weer 
een reorganisatie zou komen het Sociaal Plan 2008 van toepassing 
blijft.

Dalli de Klok
Op 1 juli a.s. loopt de huidige CAO af. In mei a.s. beginnen we met 
de onderhandelingen voor een nieuwe CAO.

Docmorris
In februari jl. is er een principeakkoord tot stand gekomen tus-
sen werkgever en de vakbonden. De nieuwe CAO heeft een loop-
tijd van 15 maanden, te weten van 1 januari 2010 tot en met 31 
maart 2011.  Het moment van salarisaanpassing wordt verplaatst 
van 1 januari naar 1 april van ieder jaar. Ter compensatie hiervan 
ontvangen de werknemers eenmalig 0,4 % van het jaarsalaris als 
eenmalige uitkering in 2010. De salarisaanpassing per 1 april be-
draagt op basis van de beoordeling 1,2 % en daarboven zullen de 
salarissen worden verhoogd met een basiscompensatie 0,3 %. In-
middels hebben de ledenvergaderingen uitgewezen dat het princi-
peakkoord is geaccepteerd.

DSm
Het principeakkoord is inmiddels geaccepteerd door de leden. 
Door bijna 90 % van de leden is landelijk gezien voor het principe-
akkoord gestemd. Er is dus een nieuwe CAO die loopt tot en met 
31 december a.s. De hoofdpunten van de nieuwe CAO zijn:
- looptijd is 19 maanden, te weten vanaf 1 juni 2009 tot en met 
 31 december 2010;
- per 1 februari 2010 zullen de salarissen en salarisschalen 
 verhoogd worden met 2 %;
- indien het resultaat van DSM in Nederland over 2010 negatief   
 is, zal er een eenmalige verrekening over het salaris van 2011   
 plaatsvinden ter hoogte van 0,25 % van het jaarsalaris;
- Career management wordt ingevoerd met ingang van 1 januari  
 2010 voor de groepen C 38 en hoger;
- CAO 2009-2010 zal gesplitst worden in een A– en B-gedeelte.

Evonik Colortrend
Medio maart hebben wij een principeakkoord bereikt. 
De inhoud van het akkoord is op hoofdlijnen als volgt:
- Looptijd is 12 maanden , te weten van 1 januari tot en met
  31 december 2010;
- Inkomen: structurele loonsverhoging toegekend van 1 % per
  1 januari 2010;

- in de loop van 2010 
 komt er een nieuw loongebouw. 
Eind maart vond een ledenvergadering
plaats en de leden hebben unaniem de CAO geaccepteerd.

Licom NV
Bij Licom hebben we kennis gemaakt met de interim directeur, 
dhr. J. Snoek. Gedurende zijn dienstverband bij Licom zal hij bij 
het overleg met de bonden aanwezig zijn. Op 21 april houden de 
gezamenlijke bonden een ledenraadpleging voor de niet-SW me-
dewerkers binnen Licom.

Lydall Solutech
Met de werkgever zijn de gesprekken inzake harmonisatie van ar-
beidsvoorwaarden zover gevorderd dat de werkgever onze voor-
stellen cq. wijzigingen heeft ingewilligd. Of er een CAO komt, is op 
dit moment nog niet duidelijk.

Rolduc
Onlangs is er een principeakkoord tot stand gekomen tussen de 
vakbonden en de werkgever. De looptijd van de CAO is van 1 ja-
nuari 2009 tot en met 31 januari 2010 en de loonsverhoging is 
1 % per 1 januari 2010. De leden hebben zich inmiddels voor het 
principeakkoord uitgesproken.

RPC
Bij RPC is op 31 maart het overleg met de directie gestart inzake 
een nieuwe CAO.

Soft Drinks International
De zitting bij de kantonrechter inzake het toepassen van de CAO-
verhogingen heeft in februari jl. plaatsgevonden. De uitspraak van 
de rechter wordt binnenkort verwacht.

The Phone House
Er is onlangs een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. De 
CAO heeft onder andere een looptijd van 1 jaar, te weten vanaf 1 
januari 2010 tot en met 31 december 2010. De structurele loonsver-
hoging bedraagt 0,7 % per 1 januari jl. en voor de medewerkers die 
normaal of beter functioneren wordt het salaris verhoogd met 2 % 
per 1 juni 2010. De leden zijn akkoord gegaan met dit akkoord.

Vixia
De OR-verkiezingen zijn uiteindelijk niet doorgegaan omdat het 
aantal kandidaten gelijk was aan het aantal OR-zetels. De proce-
dure bij de Ondernemingskamer inzake de opzet van de verkie-
zingen is door ons derhalve stop gezet. Inmiddels vindt er overleg 
plaats met de directie inzake het verlengen of vernieuwen van het 
Sociaal Plan.

Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website 
www.vakbondabw.nl
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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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Robijnen 
bruiloft
Op 4 april jl. waren de heer en 
mevrouw A.J.m.f. Bergers uit 
Heerlen 40 jaar getrouwd.

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

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen april 2010

F.J.D. van Dam uit Born
R.M.J. Hermkens uit Heerlen
R.J.W. Hundscheid uit Nuth
V.M.H. Hutten uit Eygelshoven
J.H.M. Jussen uit Eygelshoven
M.W.P. Lousberg uit Ransdaal
A.J.J. Maes uit Elsloo
TH.B.G. Meex uit Berg-Urmond
H.H.M. Peters uit Middelburg
J.H.J. Mevissen uit Geleen

50-jarige jubilaris april 2010

C.J.G. Verkennis-Rietjens uit Weert

60-jarige jubilaris april 2010W.H. 
Smeets uit Born

25-jarige jubilarissen mei 2010

J.H. Viehoff uit Kerkrade
F. Wetering-Ritsema uit Geleen
G.C. Weyers uit Simpelveld

50-jarige jubilaris mei 2010

J.C.L. Jungst uit Stein

60-jarige jubilaris mei 2010

K.M. van Horssen-Schummer uit 
Kerkrade

25-jarige jubilarissen juni 2010

W.J.J.M. Gerrist uit Heerlen
J.R. Hanssen uit Heerlen
P.M.H. Paumen uit Elsloo
A.G. Rohs uit Kerkrade
H.H. Schaap uit Kerkrade

50-jarige jubilaris juni 2010

J.S. Hell uit Landgraaf

Namens het Hoofdbestuur wensen 
wij al onze jubilarissen van harte pro-
ficiat!

Overleden
Op 28 november 2009 overleed in
de leeftijd van 67 jaar ons bondslid
mevrouw M.G.J. Ollers-Essers uit 
Kerkrade

Op 18 januari 2010 overleed in
de leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer M. Izem uit Heerlen

Op 3 februari 2010 overleed in
de leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer M.B. Fiala uit Heerlen

Op 4 februari 2010 overleed in 
de leeftijd van 74 jaar ons bondslid 
de heer S. Klaasse uit Maastricht

Op 3 maart 2010 overleed in 
de leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer L. Oroszi uit Landgraaf

Op 3 maart 2010 overleed in 
de leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer M.H.J. Lemmens uit Stein

Op 12 maart 2010 overleed in
de leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer C. van Meel uit Geleen

Op  17 maart 2010 overleed in
de leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw L.W.  v. d. Eijnden-Bevers uit 
Heerlen.

Op 23 maart 2010 overleed in 
de leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer J.H.M. Bartholomeus uit 
Maastricht

Op 26 maart 2010 overleed in 
de leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer A.F. Mocci uit Landgraaf

Op 7 april 2010 overleed in
de leeftijd van 49 jaar ons bondslid
de heer M.M.J. Hoen uit Brunssum

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Tijdens het spreekuur krijgen we regelmatig vragen over de 
veranderingen waarmee men geconfronteerd wordt als de 65 
jarige leeftijd bereikt wordt. De vragen die gesteld worden 
zijn bijvoorbeeld, 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 bedrijfspensioen en belastingen. 
Op 2 november 2009 hadden we bij wijze van proef,  een 
eerste informatieavond georganiseerd voor de aanstaande 
65 plusser. Daar de reacties zeer positief waren werd al 
gauw een 2e bijeenkomst gepland op maandag 25 januari 
jl. Ook deze bijeenkomst werd goed bezocht en de reacties 
onder de aanwezigen waren wederom zeer positief.
In het najaar zullen we weer een bijeenkomst organiseren 
voor leden die tussen 1 januari 2011 en 30 juni 2011 65 jaar 
worden. Houd Vizier en onze website goed in de gaten.

Pensioenvoorlichting
Tweede bijeenkomst aanstaande 65-jarigen

OR-verkiezingen
RENDAmAX BV KERKRADE
Op 11 februari jl. zijn bij de OR-verkiezingen bij Rendamax twee ABW-leden 
gekozen,t w. de heren J.H.F. Wetzels en R.J.M. Hendrikx.

Heren, gefeliciteerd met jullie OR-zetel en héél veel succes!

SDI HEERLEN
Daar er evenveel kandidaten waren als te verdelen zetels hoefden er in maart jl. 
geen verkiezingen plaats te vinden. Dit betekent dat namens de Vakbond ABW de 
heren Peter Herckenrath en Maurice Speth deel uit zullen maken van de OR bij 
SDI.

Heren, van harte proficiat en héél veel succes!

VIXIA

Ook bij Vixia hoefden er in januari jl. geen OR-verkiezingen plaats te vinden, daar 
ook hier er sprake was van evenveel zetels als kandidaten.

Dit betekent dat de heren Harrie 
Heuts (foto links) en Herman 
Tummers (foto rechts) namens 
de Vakbond ABW participeren 
in de OR van Vixia.

Heren, ook voor jullie felicitaties 
en een succesvolle OR-periode 
toegewenst.

Gezocht:
Leden

Gemeentelijke 
SW-Raden 

Een aantal leden van Vakbond ABW, 
werkzaam bij o.a. Vixia en Licom, is 
lid van de SW-Raad (een adviesraad 
voor het gemeentelijk beleid op het 
gebied van  sociale werkvoorziening 
(SW)) in hun gemeente.

Omdat het functioneren en de mate 
van geaccepteerd worden van een der-
gelijke raad per gemeente nog al ver-
schilt lijkt het ons zinnig de ervarin-
gen uit te wisselen tussen deelnemers 
aan de verschillende raden.

Indien u lid bent van een SW-Raad in 
uw gemeente, geef dit dan door aan 
ons secretariaat (tel: 045-571 99 55 of 
balie@vakbondabw.nl). Uw wordt dan 
uitgenodigd voor een bijeenkomst die 
we in mei aanstaande willen organise-
ren. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met onze vakbondsbestuur-
der Will Kapell (tel: 045-571 99 55 of 
wka@vakbondabw.nl).
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Op maandag 22 maart jl. organiseerde de Vakbond ABW voor de 2e keer een informatiebijeenkomst voor haar 
ambassadeurs (OR-leden en contactpersonen) in de diverse bedrijven. Via deze informatiebijeenkomsten wil de 
Vakbond ABW haar ambassadeurs enerzijds enthousiast(er) maken voor datgene wat de bond doet en anderzijds 
meer handvatten geven om in de bedrijven namens de ABW die functie goed te kunnen vervullen.

Daar deze 2e bijeenkomst gepland was in een periode dat velen bezig zijn met hun belastingaangifte Inkomsten Belasting 2009 is 
gekozen voor het thema: ‘Is Big Brother (=BELASTINGDIENST) watching you?’ Of is dit slechts een fabeltje?’

De spreker was Christ Willems, een top fiscalist van de Belastingdienst in Limburg. En dat hij een topfiscalist is, bleek al gauw. 
Twee uur lang, zonder een pauze, luisterden vele aanwezigen aandachtig naar zijn boeiende betoog waarin hij inging op diverse 
onderwerpen, waaronder:

- Hoe werkt de Belastingdienst?
- Hoe worden aangiftes van particulieren behandeld en afgehandeld?
- Hoe worden aangiftes van particulieren gecontroleerd?
- Hoe worden particulieren die - bewust of onbewust - fouten maken behandeld?
- Wat gebeurt er met de bezwaarschriften? 
- Worden ambtenaren beoordeeld op de hoeveelheid bezwaarschriften die binnenkomen? 

En nog veel meer zaken……

Dat de heer Willems met zijn verhaal enerzijds de vele praktijkvoorbeelden en anderzijds de aanwezigen wist te pakken, bleek ook 
uit de vele vragen die gesteld werden. Een tweetal ludieke vragen willen we u niet onthouden:

Worden de aangiftes van ambtenaren van de Belastingdienst gecontroleerd?
Antwoord: Jazeker. En soms zelfs strenger.

Mogen ambtenaren van de Belastingdienst buiten hun werk om, ooaangiftes invullen?
Ja, op kleine schaal, nl. die van de naaste familieleden en naaste vrienden.

Dat de heer Willems niet alleen topfiscalist is, maar zijn professie letterlijk en figuurlijk ook serieus neemt, blijkt uit zijn eigen 
slogan, nl. ‘Er gaat geen dag voorbij zonder een fiscaal momentje’.

Onder luid applaus bedankte voorzitter Jack Hurxkens de heer Willems voor zijn super interessante betoog. Ook dank aan nog 
twee vertegenwoordigers van de Belastingdienst voor hun medewerking aan deze bijeenkomst, t.w. de registeraccountants de 
heren Niek van den Munckhof en Hennie Sontag in de functie van respectievelijk implementatie manager en accountmanager 
fiscale intermediairs.

Is Big Brother watching you?
Informatiebijeenkomst enthousiast ontvangen
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