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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.

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 voorzien van belangrijke ontwikkelingen, is er een
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de
laatste ontwikkelingen.
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Dit kan catastrofale gevolgen hebben op het
moment dat wij u willen oproepen bij belangrijke ontwikkelingen. Belangrijke ontwikkelingen
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, telefoonnummer en de vermelde gegevens van uw werkgever en wijzig de niet correcte informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Dit wil ik met u delen...
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Om te noteren
•

Het bondskantoor is gesloten op
donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaart), vrijdag 10 mei 2013 (dag na
Hemelvaart) en maandag 20 mei
2013 (Tweede Pinksterdag)

•

Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt zaterdag 6 juli 2013. U
kunt kopij inleveren tot uiterlijk 3
juni 2013.

•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Troonswisseling: Bedankt Beatrix,
Welkom Willem-Alexander!
Op 28 januari jl. maakte Koningin
Beatrix in een toespraak op tv bekend
dat ze op 30 april 2013 afstand doet
van de troon met als reden dat het
tijd is voor een nieuwe generatie die
het overneemt. Met koning WillemAlexander heeft Nederland voor het eerst sinds 1890
weer een koning.
Als u deze Vizier leest is de abdicatie al geweest en de koning is dan reeds in functie.
Ik hoop dan ook van ganser harte dat onze nieuwe koning net als zijn moeder weet
wat te doen in moeilijke en onrustige tijden, nl. het Nederlandse volk binden en
troosten, iets wat onze regeringsleiders niet altijd lukt(e).
Maar misschien dat het met de nieuwe generatie van de huidige politieke leiders
wel gaat het lukken, een generatie die min of meer dezelfde leeftijd heeft van onze
nieuwe koning.
Want binden en troosten zal de komende regeringsperiode héél hard nodig zijn
denk ik als ik kijk naar wat ons allemaal te wachten staat.
Allereerst het Sociaal Overleg tussen werkgevers en werknemers. Wetten en
bezuinigingen lopen vertraging op omdat heel Den Haag zit te wachten op het
sociaal akkoord dat nog maar niet wil vlotten. De wetgeving die nodig is voor de
grote hervormingen en bezuinigingen moet dit jaar al door beide Kamers van de
Staten-Generaal, zo staat het in het regeerakkoord. De eerste bezuinigingen staan
al voor 2014 ingeboekt.
Als deadline voor een akkoord van het Sociaal Overleg noemde minister Rutte
eerst 1 april jl., maar al gauw werd duidelijk dat die deadline niet gehaald zal
worden, want voor zo’n belangrijk overleg met zulke belangrijke dossiers als de
WW en het ontslagrecht moet je gewoon de tijd nemen. En wil Rutte de steun
van oppositiepartijen in de Eerste Kamer krijgen, dan moet hij wel met goed
onderbouwde plannen komen, want VVD en PvdA hebben daar geen meerderheid.
Kernvraag blijft of het de coalitie van VVD en PvdA nog wel gaat lukken om voor
het einde van dit jaar álle bezuinigingswetgeving door Tweede én Eerste Kamer te
loodsen. Time will tell!
Sociaal Akkoord
Bij het gereed maken van de kopij vernamen we dat er op donderdagavond 11 april
jl. een Sociaal Akkoord bereikt is tussen werkgevers, werknemers en het kabinet.
Duidelijk is dat de sociale partners de bezuinigingsagenda hebben teruggefloten,
maar de mogelijkheid voor bezuinigingen in het najaar van 2013 alsnog open
houden. De grote vraag is wat daar voor in de plaats komt.
Mij is het onduidelijk wat het kabinet nu precies wil. Het regeerakkoord is al voor de
derde keer herschreven, en ik weet niet meer waar het kabinet nu zelf nog voor staat.
Persoonlijk vind ik een aantal zaken goed, nl. dat:
• Het ondoordachte kabinetsplan om de WW-duur te verkorten, nu
geschrapt is.
• De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt
gecorrigeerd wordt.
• Het aantal tijdelijke contracten beperkt wordt en er een
verbod komt op een nulurencontract in de zorg.
• Het ontslagrecht vereenvoudigd wordt,
maar wel pas vanaf 2016 in verband met
de
huidige crisis.
>>>
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•
•

Er een aantal positieve afspraken gemaakt is voor de
Sociale Werkvoorziening en de Wajong.
De hoge werkloosheid aangepakt wordt.

Maar er is nog een aantal punten waarover ik niets lees, bijv. over
de maatregelen in de zorg, een sector die door vele bezuinigingen
geplaagd wordt en waar heel veel banen op de tocht staan.
Belangrijk vind ik wat sociale partners daartegen gaan doen en
wat er staat te gebeuren?
Zorgen
Daarnaast baart een aantal zaken mij ook grote zorgen. Laat
ik maar als eerste noemen de invoering van de nieuwe Wet
Uniformering Loonbegrip (WUL). De invoering van deze
nieuwe wet begin dit jaar zorgde voor grote ophef onder de
ouderen omdat dit leidt tot een netto inkomensdaling van
gepensioneerden.
Op 2 april jl. wist de Volkskrant de hand te leggen op een
analyse van het ministerie van Financiën waaruit blijkt dat alle
gepensioneerden door deze maatregel ten opzichte van vorig
jaar tot maximaal 2,8 % op achteruit zijn gegaan.
Als Vakbond ABW vind ik het niet kunnen dat deze fiscale wet
de 65-plusser diep in de beurs treft en roep de minister en
staatssecretaris op om deze wet as soon as possible aan te passen,
te meer ook omdat de WUL voor de schatkist neutraal uitpakt
en het de Nederlandse staat niks oplevert en dus evenmin niets
kost.
Een tweede punt van zorgen is de werkgelegenheid in de bouw.
Het Economisch Instituut voor de Bouw meldde op 2 april jl. dat
het aantal banen in de bouw de komende jaren blijft dalen aan
de hand van de plannen uit het woonakkoord van minister Stef
Blok. Door het Blok-woonakkoord zullen weliswaar duizenden
banen minder verdwijnen dan volgens de oorspronkelijke
voorstellen uit het regeerakkoord, maar de werkgelegenheid in
de bouw zal toch nog steeds fors achteruit gaan.
Een derde punt van zorgen zijn de recente werkloosheidscijfers
van Eurostat. Nieuwe werkloosheidscijfers voor de eurozone
betekenen telkens weer een nieuw dieptepunt. En een sterkere
verdeling van Europa in Noord en Zuid, een kloof die voorlopig
niet zal worden gedicht door een nieuw Europese crisisbeleid.
Zo steeg in februari jl. de werkloosheid in de eurozone naar
12 % van de beroepsbevolking. In de hele Europese Unie
liep de werkloosheid in februari op van 10,8 naar 10,9 %. De
werkloosheid was het laagst in ‘het noordelijke’ Oostenrijk (4,8
%), Duitsland (5,4 %), Luxemburg (5,5 %) en Nederland (6,2
%). De arbeidsmarkt staat er het slechtst voor in het zuidelijke
Spanje (26,3 %) en Griekenland (26,4 %).
Tot het rijtje landen dat achteruit dendert, zal binnenkort ook

Cyprus behoren. Maar grote zorgen gaan ook uit naar Italië,
waar na de verkiezingen de grote vraag is hoe de financiële
markt reageert op het stuurloze Italië. Houden zij de zenuwen in
bedwang, zoals ze ook deden in de kwestie rond het kleine Cyprus,
of krijgen de Italiaanse obligaties de gevreesde afvalstatus en
komt het land in een neerwaartse spiraal à la Spanje? Maar ook
Frankrijk staat er niet goed voor want ook daar is er sprake van
grote werkloosheid. De begrotingsnorm van 3 % zal niet worden
gehaald en de werkgelegenheidsprojecten van president Francois
Hollande halen (nog) te weinig uit.
Werkloosheid
Om in eigen huis de werkloosheid tegen te gaan onder jongeren
en 45- en 55-plussers stelt vakcentrale FNV een ‘generatiepact’
voor. Dit houdt in om tijdelijk arbeidsduur-verkorting (ADV) in te
voeren en 60-plussers de mogelijkehid te bieden om gedeeltelijk
te kunnen stoppen met werken om de jongere generaties een kans
op een baan te bieden. Een andere mogelijkheid is dat oudere
werknemers gedeeltelijk stoppen en een coachende rol vervullen
voor jongeren. Voorwaarde is een redelijke inkomenszekerheid
voor de ouderen, die vooraf duidelijk is.
De vakcentrale wil dit plan voor een ‘generatiepact’ inbrengen in
het sociaal overleg met werkgevers en kabinet.
Toen ik over deze plannen las, dacht ik gelijk terug aan de
maatregelen die tijdens de economische crisis in de jaren 80 zijn
genomen om de werkloosheid te bestrijden. Ook toen werden
arbeidsduurverkorting en VUT ingezet om werkgelegenheid
voor jongeren te scheppen.
ADV heeft toen - ondanks alle goede bedoelingen - helaas
niet geleid tot het creëren van meer werkgelegenheid en of
de VUT daadwerkelijk zal leiden tot een vermindering van de
werkloosheid betwijfel ik evenzeer – mede ook vanwege de
harde argumenten die steeds genoemd zijn voor de noodzaak
om de AOW-leeftijd te verhogen, nl. een tekort aan vaklui en de
betaalbaarheid van onze pensioenen.
Wij van de Vakbond ABW hebben altijd met goed onderbouwde
ideeën geroepen dat wij gaan voor een AOW-leeftijd van 65 jaar,
en dat roepen we nog steeds. Maar over het inzetten van de VUT
ter bestrijding van de werkloosheid moet heel goed nagedacht
worden, want velen van ons willen graag vervroegd met pensioen
gaan, maar kunnen dat vaak financieel niet ophoesten. En dat
geldt zeer zeker ook voor de herinvoering van de ADV.
Ik volg dan ook met grote belangstelling de invulling van deze
generatie pact.
Jack Hurxkens,
voorzitter.

Vakbond ABW is actief op Twitter!
Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, kan de bond
volgen via vbABW. De bond was al actief op Hyves.
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummer 7

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO WATERBEDRIJVEN
De cao heeft een looptijd van 1-8-2012 t/m 31-12-2014.
Lonen
De salarissen (inclusief eventuele garantietoelagen) worden
verhoogd: per 01-01-2013: 1,2% en per 01-01-2014: 1,2%.
Loonlijnaanpassing
Cao-partijen streven naar handhaving van een marktconform
beloningsgebouw van de cao waterbedrijven. Om gelijke tred
te houden met de relevante markt is besloten de salarisschalen
van de cao (Bijlage 1.1.) te verhogen. Deze verhoging wordt
ook verwerkt in de functiesalarissen van alle medewerkers. Dit
betekent voor medewerkers dat het bij hun functie behorende
schaalsalaris met dit percentage wordt verhoogd. Voor
medewerkers met een inkomen (salaris + eventuele toeslagen)
boven het maximum van de functionele salarisschaal betekent
dit dat de verhoging van de functiesalarissen wordt verrekend
met het bovenschalige salarisdeel. Het totale inkomen van deze
medewerkers wijzigt niet door de aanpassing van de loonlijn.
De salarisschalen (nieuwe loonlijn; bijlage 1.1 van de cao) worden
per 1 januari 2013 verhoogd met 0,8% en vervolgens per 1 januari
2014 met 0,8%. Deze loonlijnaanpassingen gaan vooraf aan de
algemene structurele loonsverhogingen op de genoemde data.
Eenmalige uitkering
Alle medewerkers die in dienst waren op 1 augustus 2012 (afloop
vorige cao) en in dienst zijn op 1 januari 2013 ontvangen een
eenmalige bruto uitkering van € 400,- (deeltijders naar rato).
Consignatieregeling
Cao-partijen hebben in de protocolafspraken van de cao
waterbedrijven 2011-2012 gesproken over het invoeren
van een centrale consignatieregeling. De nieuwe regeling
is door cao-partijen binnen de bedrijven toegelicht aan de
medewerkers. Medewerkers hebben daar ook hun vragen en
ideeën kunnen geven. Op basis van de terugkoppeling uit deze
bijeenkomsten zijn cao-partijen tot de conclusie gekomen dat
de onderlinge verschillen binnen de bedrijven groot zijn en
dat een regeling op bedrijfsniveau het meest passend is. Caopartijen zijn van mening dat op bedrijfsniveau goede afspraken
over de bedrijfsconsignatieregeling kunnen worden gemaakt,
die recht doen aan de lokale situatie.
De consignatieregeling als opgenomen in artikel 4.6 van de
cao vervalt per datum ondertekening cao. De bedrijfs-cao’s,
waarin de bedrijfsconsignatieregeling is uitgewerkt vervallen
eveneens per die datum. Artikel 1.2.2. van de cao wordt
vervangen door een beëindigingsbepaling van de bedrijfscao’s.
Per datum ondertekening cao worden op bedrijfsniveau de
consignatieregelingen uit de bedrijfscao’s omgezet in een
bedrijfsregeling. Hierbij gelden de volgende afspraken:
•

•

•

Uitgangspunt is dat de omzetting van bedrijfs-cao naar
bedrijfsregeling geen materieel verschil betekent voor de
rechten en plichten van de lokale consignatieregeling;
De bedrijfsregeling inhoudelijk gelijk is aan de regeling in
de bedrijfs-cao; bij deze ongewijzigde omzetting is geen
overeenstemming vereist tussen directie en OR;
Waar nodig of gewenst worden de bedrijfsregelingen

•

geactualiseerd. De bedrijfsregeling consignatie valt onder
het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (conform
de WOR);
Voor zover de bedrijfsregeling geen indexatiebepaling
bevat, wordt deze toegevoegd onder verwijzing naar de
structurele loonsverhoging van de cao waterbedrijven.

Oproep

Algemene Vergadering juni a.s.én
Ledenvergaderingen Bondsgroepen
Geacht ABW-lid,
Op maandag 24 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 onder het genot van een hapje en
		
een drankje.
20.30 uur
Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
21.15 uur
Einde
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 bondsgroepen
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 ledenvergaderingen van de Bondsgroepen plaatsvinden. Alle vergaderingen vinden plaats op het bondskantoor in Heerlen. Adres:
Valkenburgerweg 75, 6419 AP Heerlen.
Ledenvergadering
Bondsgroep

Dag Datum Tijdstip Locatie

Dienstverlening &
Industrie

Di.		 11 juni 19.00 u. Bondskantoor

Gepensioneerden/
Uitkeringsgerechtigden Wo. 12 juni 10.00 u. Bondskantoor
Sociale Werkvoorziening Wo. 12 juni 13.00 u. Bondskantoor
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, e-mail ika@vakbondabw.nl of Tel. 045-571 99 55.
Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,
Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.
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Voor u gelezen
Bronnen: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid, rijskoverheid.nl/ministeries/ocw

KINDEROPVANGTOESLAG OVER 2012 EN 2013 ALSNOG
AAN TE VRAGEN
Ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op
tijd hebben aangevraagd, waardoor zij minder geld ontvingen
dan wanneer zij hun aanvraag eerder hadden ingediend,
krijgen alsnog de mogelijkheid de toeslag voor die jaren aan
te vragen. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 29 maart jl. bekend gemaakt. Om ouders in
de toekomst meer tijd te geven om de kinderopvangtoeslag aan
te vragen, kunnen zij vanaf 1 januari 2014 kinderopvangtoeslag
aanvragen vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet
en drie maanden daarvoor. De kosten voor het uitstel van de
maatregelen schat de minister op ongeveer 30 miljoen euro.
Vanaf 1 januari 2012 geldt de aanvraag voor kinderopvangtoeslag
vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en
één maand daarvoor. Het beperken van de aanvraag voor
kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht was nodig
omdat veel ouders grote bedragen terugvroegen over een
lange periode en er te gemakkelijk gefraudeerd kon worden. De
minister wil de beperking voor 2012 en 2013 schrappen. Per
1 januari 2014 gaat de nieuwe regel in voor toeslagjaar 2014.
Hoewel er uitgebreid over de maatregelen is gecommuniceerd,
is er een grote groep ouders die onvoldoende op de hoogte
bleek van de maatregel. Daar was destijds ook weinig tijd voor.
De maatregel werd in november 2011 door de Eerste Kamer
geaccepteerd en ging in januari 2012 in.
Ouders die eerder met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag voor langer dan twee maanden geleden indienden,
en waarvan de aanvraag is afgewezen, zullen door de
Belastingdienst worden benaderd. Andere ouders kunnen
alsnog een aanvraag indienen. De minister en de Belastingdienst
zullen ouders zo goed mogelijk over de wijzigingen informeren.
BEGELEIDING NAAR WERK VAN ARBEIDSGEHANDICAPTEN UIT WWB EN WIA SCHIET TE KORT
Gemeenten en UWV moeten meer doen om werkzoekenden
met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze hebben
mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand of WIA
zitten niet goed in beeld. Overigens heeft UWV mensen met
een arbeidsbeperking in de Ziektewet beter in beeld. UWV en
gemeenten slagen er daarnaast slecht in om werk te vinden
6

voor mensen met een beperking. Zij steken vooral energie in
mensen die makkelijker aan een baan zijn te helpen.
UWV en gemeenten werven voornamelijk reguliere vacatures.
Om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen is
een meer actieve benadering van werkgevers nodig. Werkgevers
denken namelijk dat mensen met een arbeidsbeperking een
hoger risico op uitval hebben. Daarom is het van belang
dat UWV en gemeenten werkgevers goed voorlichten over
deze werkzoekenden. Ze kunnen werkgevers wijzen op
de arbeidsmogelijkheden die deze mensen hebben en op
re-integratie-instrumenten die er zijn als ze iemand met
een arbeidsbeperking in dienst nemen. Een dergelijke
werkgeversbenadering heeft de Inspectie niet aangetroffen.
De Inspectie ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo maken
steeds meer gemeenten bij aanbestedingen afspraken over het
in dienst nemen van mensen uit de WWB. Een andere stap in de
goede richting zijn de werkgeversservicepunten die UWV aan
het begin van 2012 op de Werkpleinen heeft ingericht. Deze
zijn er speciaal om werkzoekenden met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De servicepunten zijn nog
in ontwikkeling en moeten nog de nodige expertise opbouwen
over werkzoekenden met een beperking.
Ten slotte constateert de Inspectie dat UWV het afgelopen jaar
de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking in de
Ziektewet heeft verbeterd. De focus is meer dan voorheen op
werk gericht.
VERLEIDEN TOT TECHNIEK
Er is een groot tekort aan technisch personeel. Daarom
sluit het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs
en werknemersorganisaties in het voorjaar van 2013 het
Techniekpact. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee
het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het
Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven,
onderwijs en overheid.
Minister Kamp (Economische Zaken), minister Bussemaker
(Onderwijs) en astronaut André Kuipers bezochten op 28
februari jl. de Leidse Instrumentenmakers School, om de
praktijk van het techniekonderwijs te zien. De school is een
technische vakopleiding waar leerlingen na het examen met
een baangarantie vertrekken.
Astronaut Kuipers gaat de komende periode jongeren
‘verleiden’ om te kiezen voor techniek. ‘Het is moeilijk te
accepteren dat in tijden van oplopende werkloosheid de
groei van bedrijven belemmerd wordt omdat ze kampen met
een tekort aan mensen met een technische opleiding,’ zegt
minister Kamp. ‘ André Kuipers kan als geen ander het belang
van techniek illustreren en hopelijk weet hij meer jongeren te
enthousiasmeren voor een technische opleiding en bedrijven
ertoe te bewegen hun deuren verder te openen voor jongeren
die praktijkervaring willen opdoen en in de techniek aan de
slag willen.’
Lees verder op pagina 12

Wiel Smeets blijft aan de slag
voor de Vakbond ABW
Cijfertjes en formulieren. Ze laten oud-voorzitter Wiel
Smeets van de Vakbond ABW niet los. Hij is al jaren met
pensioen, maar de vakbond blijft een vaste waarde in zijn
leven. Kennissen en oud-collega’s die daarnaast ook nog
lid zijn van de Vakbond ABW kunnen rekenen op Wiel.
“Het zijn dan de bekende zes drukke (belasting-)weken van het
jaar. Sinds 2006 vul ik bij deze personen thuis de aangiftes in.”
Wiel maakt de bezoeken aan huis niet alleen. “Als ik bel voor
een afspraak, krijg ik steeds de vraag: “Je neemt Mien toch
wel mee?” En ja, Mien gaat graag met haar man mee. Als Wiel
stoeit met de cijfertjes, vinden
de leden het leuk om met Mien
te praten. Zo krijgen serieuze
bezoeken, een gezellig sfeertje.
Wiel en Mien willen het voor
geen goud missen.
Op 13 april jl. vierden Wiel
(81) en Mien (83) hun diamanten (60 jaar) huwelijksfeest.
Een mijlpaal die groots in hun
woonplaats Born werd herdacht.
Naaste familie, vrienden, kennissen en neven tot achterachterneef toe, kwamen naar het
gemeenschapshuis. “Een hele
happening want de familie van
mijn vrouw woont vooral boven
de Moerdijk,” geeft Wiel aan.

Hij is inmiddels al 26 jaar met pensioen. Ook voor Wiel geldt dat
hij zich geen enkele dag heeft verveeld. Zo was hij tot voor kort
commissielid van het Verantwoordingsorgaan en de Deelnemersraad van het pensioenfonds AMF, secretaris van het Wachtgeldfonds en bestuurslid van Bondsgroep Gepensioneerden en
Uitkeringsgerechtigden. Samen maken ze graag fietstochten en
doen ze de klusjes in huis. Wiel ontfermt zich met veel plezier
over de tuin. De grootte van de tuin deed hem in 1993 besluiten om het huis in Klimmen, dat hij zelf in 1963 had gebouwd,
te verkopen en te gaan wonen in een semi-bungalow in Born,
waar de tuin een stuk kleiner was. Born was op dat moment voor
het echtpaar Smeets een vrij onbekende plek. Maar daar kwam
snel verandering in. Ze wilden
zich graag maatschappelijk engageren en besloten maaltijden
van Tafeltje-dek-je rond te brengen. Dat hebben ze vijftien jaar
vol enthousiasme gedaan. “Dan
leer je mensen in je omgeving
kennen.”
In de tussentijd toonde Wiel interesse in de gemeentepolitiek.
De herindeling met SittardGeleen was toen nog geen feit.
Wiel werd commissielid in de
gemeente en ook na de herindeling bleef hij dat werk doen.
Tot het moment dat zijn gehoor
hem in de steek liet. “Ik hoorde
alles, maar verstond niets,’ zegt
hij nu lachend. Hij is dan wel
niet meer actief, maar volgt zowel de landelijke als de plaatselijke politiek op de voet.

“Mien komt toch zeker mee?”

Het echtpaar is nog fit om zaken
te ondernemen. Voor Wiel is dat
nog steeds voor een groot deel de Vakbond ABW. Gesteund
door Mien. “Zij weet hoe belangrijk dat voor me is. Ik help
graag. Al meer dan dertig jaar vul ik belastingformulieren in.
Eerst op kantoor in Heerlen en nu dan bij de eerdergenoemde
kennissen en oud-collega’s. ”De vele sneeuwdagen van 2013
gooiden weleens roet in het eten. Want als het weer te slecht
is, blijft de auto staan. “Maar het is toch gelukt om iedereen te
helpen,” vertelt Wiel. Het zijn overigens niet alleen de belastingaangiften die Wiel voor de leden invult, maar ook andere
formulieren, zoals de aanvraag voor zorgtoeslag ed.
Wiel is lid geworden van de Vakbond ABW toen hij ging werken. Een vrij logische keuze, omdat zijn vader medeoprichter
was van de bond. Wiel was graag actief voor zijn vakbond. In
1978 werd hij gevraagd om voorzitter te worden. “Ik zag dat in
eerste instantie niet zitten. Ik had een hoop kennis vergaard,
maar was niet academisch geschoold. Ik zag dat toen als een
probleem. Gelukkig heeft Mien me overgehaald om toch ja te
zeggen. Ben blij dat ik naar haar heb geluisterd.” In 1986 werd
Wiel opgevolgd door Leo Noy.

Om op de hoogte te blijven van alle veranderingen op het gebied van belastingen en andere regels, volgt Wiel alle opfriscursussen die de bond organiseert. Met een gedrevenheid die een
voorbeeld voor anderen kan zijn, weet bondssecretaris/
penningmeester Indra Kandhai. Voor Wiel is dat ook zeker
geen probleem. “Ik doe dit werk al zoveel jaar. Het is voor mij
nog steeds een makkie om de nieuwe richtlijnen te verwerken
en toe te passen.”
Als het aan Wiel ligt wil hij nog lang doorgaan met zijn werk
voor de bond. Hij wil die bezoeken aan huis, waar hij en zijn
vrouw Mien zeer gastvrij ontvangen worden, niet missen. “Zolang het in de bovenkamer maar in orde blijft,” besluit de diamanten bruidegom.
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Scholen wettelijk verplicht
pesten aan te passen
De laatste tijd staan de kranten er vol van, nl. het pesten
op scholen. Voorheen lag dit onderwerp nogal in de taboesfeer, maar gezien de toename hiervan op scholen met recent nog desastreuze gevolgen, nl. de zelfmoord van scholieren, hebben beleidsmakers een wake up call gehad en
zien ze de ernst en het gevaar hiervan in en zijn dan ook
vastbesloten om dit aan te gaan pakken.
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert hebben op 25 maart jl. hun gezamenlijke plan
van aanpak tegen pesten gepresenteerd. De afgelopen maanden
hebben zij hierover gesproken met Tweede Kamerleden, leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders, maatschappelijke organisaties en experts.

hebben op een veilige en beschermde omgeving, iets wat zijns
inziens nu helaas niet op scholen gegarandeerd kan worden. Als
scholen verplicht worden met een effectieve anti-pestmethode
aan de slag te gaan, dan kan pesten teruggedrongen worden.
Ook staatssecretaris Sander Dekker ziet dat scholen, met de
beste bedoelingen, vaak maar wat doen als het om pesten gaat.
Er gaat veel energie verloren met pestaanpakken waarvan zeer
de vraag is of ze nut hebben. Sommige scholen hebben helemaal
geen aanpak. Hij geeft aan dat pesten alleen tegengegaan kan
worden als er duidelijke keuzes gemaakt worden en er gekozen
wordt voor methoden die werken en als álle scholen hun verantwoordelijkheid nemen.
De staatssecretaris vindt het dan ook een kerntaak van scholen
om te zorgen voor een veilige school, waarbij de nadruk op preventie ligt en gaat een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer
waarmee de verantwoordelijkheid van de school voor het voorkomen van pesten in de wet wordt verankerd. Scholen worden verplicht om pesten aan te pakken en daarbij te kiezen voor een bewezen effectieve methode. Een commissie onder de vleugels van het
Nederlands Jeugd Instituut gaat hiervoor criteria opstellen.
Leraren belangrijk bij aanpak pesten
De staatssecretaris en de Kinderombudsman vinden ook dat leraren een cruciale rol spelen in de aanpak van pesten. Leraren geven
aan niet altijd goed zicht te hebben op wat er speelt tussen de leerlingen in hun klas en hoe te interveniëren bij ongewenst gedrag.
Om leraren te helpen pesten beter aan te pakken, gaan lerarenopleidingen meer aandacht besteden aan pesten en wordt voor de
huidige leraren een training ontwikkeld om hen bij te scholen.
Cyberpesten
Voor de aanpak door leraren van cyberpesten is speciale aandacht. Scholen zijn zich minder bewust van de manier waarop
kinderen elkaar via social media pesten. Niet alle scholen voelen
zich hier ook verantwoordelijk voor. Dekker en Dullaert zullen
scholen hierop aanspreken en ze praktische handvatten bieden
om cyberpesten tegen te gaan.

Bij de Vakbond ABW krijgen we regelmatig vragen van bezorgde
ouders over pesten. Vaak zitten ze met de handen in het haar
en weten vaak niet tot wie ze zich moeten wenden. Een vaak gehoord antwoord is dat de school zegt dat ze niets kunnen doen.
Reden te meer voor de redactie van Vizier om het gezamenlijke
plan van aanpak tegen pesten van staatssecretaris Sander Dekker (Ministerie van Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert hier te bespreken.
Pesten verplicht aanpakken
Zo zullen scholen bij wet worden verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op
school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht
bij de Kinderombudsman. Nieuwe en zittende leraren worden
ondersteund om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te
pakken.
Volgens Dullaert wordt een op de tien basisschoolleerlingen gepest en dat vindt hij ontoelaatbaar. Hij vindt dat kinderen recht
8

Verbetering klachtenregeling
Klachten over pesten op school moeten in het onderwijs zelf
worden opgelost, in eerste instantie door de leraar en in tweede
instantie door de schoolleider. De Kinderombudsman staat klaar
voor ouders of leerlingen, die zich niet gehoord voelen met de
klachtenregeling.
Ouders, leerlingen en school trekken één lijn
Een essentiële basis om pesten aan te kunnen pakken is volgens
Dekker en Dullaert dat school, ouders en leerlingen één lijn trekken: intimiderend of uitsluitend gedrag wordt niet getolereerd,
en als deze norm overtreden wordt, heeft dat consequenties.
Scholen en ouders kunnen aan het begin van de schoolcarrière
van een leerling afspraken maken met elkaar over gewenst en
ongewenst gedrag. De komende periode gaan Dekker en Dullaert
in gesprek met ouders en leerlingen.
www.rijskoverheid.nl/ministeries/ocw

Vakbond ABW schrijft
brief naar minister
van VWS inzake
opeten spaargeld
voor AWBZ

Vakbond ABW
sponsor Heideloop
op 19 mei 2013
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De belangrijkste maatregel
Op donderdag 11 april jl. hebben werkgevers, werknemers en het kabinet een sociaal akkoord bereikt. De
hoofdlijnen van het sociaal akkoord zijn duidelijk: meer
mensen aan het werk, hou de sociale bescherming overeind en rust op de arbeidsmarkt. Er zitten ook forse hervormingen in de afspraken, maar om het consumenten
vertrouwen weer op te krikken worden die pas in 2015
en later ingevoerd.
In het onderstaande ziet u per rubriek een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het sociaal akkoord 2013.
Aanpak werkloosheid
De Stichting van de Arbeid heeft een Actieteam ingesteld voor
het stroomlijnen van de aanpak van de werkloosheid onder
jongeren en ouderen. In het actieteam zullen naast de leden
van de Stichting van de Arbeid en decentrale CAO-partijen ook
het UWV, SZW, gemeenten en de ambassadeur jeugdwerkloosheid participeren. Het perspectief is gericht op de vorming van
35 regionale werkbedrijven, die zorg dragen voor plaatsing van
mensen bij werkgevers.
Wajong
De Wajong is per 1-1-2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben,
iedere 5 jaar herkeuring. Mensen die niet voor de Wajong in
aanmerking komen kunnen een beroep doen op het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen komen formeel
in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een
uitkering (bijstandsregime).
Het zittend bestand Wajong wordt herkeurd; mensen met arbeidsvermogen kunnen beroep doen op gemeente voor uitkering en/of ondersteuning bij re-integratie (bijstandsregime).
Voor Wajongers die weliswaar gedeeltelijk inzetbaar zijn bij reguliere werkgevers, maar die nog geen werk hebben gevonden,
komt er een regeling die gemeenten in staat stelt door middel
van individueel maatwerk voor kwetsbare groepen met een
zorgbehoefte de effecten van de kostendelersnorm te compenseren. Voor die mensen met een zorgbehoefte worden de gevolgen van de kostendelersnorm gecompenseerd. Basis hiervoor is
de indicatie van CIZ/GGD.
Beschut werk
De werkbedrijven organiseren beschut werk voor mensen die
door lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking
een zodanige mate van ondersteuning nodig hebben, dat niet
van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze
mensen in dienst neemt. Dat laat onverlet dat een werkbedrijf
de dienstbetrekking kan organiseren bij een reguliere werkgever
met specifieke begeleiding, werkplekaanpassing en dergelijke.
Het zittende bestand WSW blijft onder huidig wettelijk WSWregime. Inzet op zoveel mogelijk plaatsen van WSW-ers bij reguliere werkgevers.
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Loonkostensubsidie
Mensen die niet aangewezen zijn op beschut werk en met een
productiviteit van minder dan 80% van het wml kunnen worden
geplaatst bij een werkgever, beloning conform CAO-werkgever.
Het verschil tussen 100% wml en loonwaarde is rekening overheid (loonkostensubsidie; maximaal 70% wml). Verschil tussen
CAO-loon en 100% wml is rekening werkgever.
De mobiliteitsbonus is niet van toepassing op de groep die met
loonkostensubsidie aan het werk gaat.
Baangarantie
Werkgevers in de marktsector en de overheid stellen zich vanaf 2014 garant voor een toenemend aantal extra banen voor
mensen met een beperking. Sociale partners nemen maatregelen die ervoor zorgen dat minder mensen een beroep hoeven te
doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit de WIA.
WW
De opbouw van de WW wordt aangepast naar: 1 maand per
dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en ½ maand per dienstjaar in de jaren daarna. Reeds opgebouwd arbeidsverleden tot
2016 wordt gerespecteerd. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016
geeft recht op één maand WW.
De maximale publiek gefinancierde WW-duur wordt geleidelijk
aan ingekort naar 24 maanden met 1 maand per kwartaal, van
1 januari 2016 tot 1 juli 2019 (14 kwartalen). De hoogte van de
WW blijft loongerelateerd.
Sociale partners kunnen op CAO-niveau een aanvulling van 14
maanden WW introduceren. Deze afspraken worden in beginsel algemeen verbindend verklaard.
Het publiek gefinancierde deel van de WW wordt 50/50 betaald
door werkgevers en werknemers, invoering 2016-2020. Deze
overgang zal lastenneutraal worden vormgegeven.
De definitie van passende arbeid wordt aangescherpt per 1-12016. Dit houdt in dat reeds na 6, in plaats van 12 maanden,
alle arbeid als passend wordt aangemerkt. Vanaf dag één komt
de WW-gerechtigde in aanmerking voor inkomstenverrekening
(zodat werkhervatting altijd lonend is).
IOAW
De IOAW wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar
en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemer geboren vóór 1
januari 1965) op de eerste dag van hun werkloosheid, kunnen
nog gebruik maken van de IOAW na het doorlopen van de WWuitkering. Werknemers geboren op of na 1 januari 1965 kunnen geen beroep meer doen op de IOAW.
IOW
De IOW voor 60+ blijft bestaan tot 2020, de IOW-leeftijd wordt
niet verlaagd naar 55. Op basis van een evaluatie wordt bezien
of de IOW structureel wordt gemaakt. Er kan recht bestaan op
een IOW-uitkering voor werkloze werknemers die op de eerste
WW-dag 60 jaar of ouder zijn.

len van het Sociaal Akkoord
Ontslag
Doelstellingen zijn onder meer: behoud systeem van adequate
rechtsbescherming, vereenvoudiging en grotere transparantie
van procedures, opheffen van de huidige ongelijke behandeling
van werknemers samenhangend met de gekozen ontslagroute,
dejuridiseren zonder verlies van kwaliteit en een ontslagsysteem dat juridisch deugdelijk is.
BBA 1945 vervalt. Ontslagrecht in BW.
Afhankelijk van de ontslagreden komt er één ontslagroute: een
procedure bij UWV voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag
wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Een ontbindingsroute bij de kantonrechter voor (andere) in de persoon gelegen
redenen en bij een verstoorde arbeidsverhouding.
Bovenvermelde procedures kunnen worden vervangen door
een procedure bij een krachtens CAO ingestelde sectorcommissie. Bij een negatieve beslissing door UWV (onduidelijk is of het
om een vergunning of advies gaat) kan de werkgever de kantonrechter om ontbinding verzoeken. Waarbij deze toetst aan
dezelfde criteria als UWV. Bij ontslag na een positieve beslissing van UWV kan de werknemer de kantonrechter verzoeken
om herstel van de arbeidsovereenkomst. Van de beslissingen
van de kantonrechter is hoger beroep en cassatie mogelijk.
De opzegtermijnen blijven ongewijzigd. Ook de kantonrechter
houdt met de opzegtermijn rekening. De proceduretijd bij UWV
kan met de opzegtermijn worden verrekend. Bij de vaststelling
van de ontbindingsdatum door de kantonrechter geldt hetzelfde. In beide gevallen resteert altijd ten minste één maand.
Bij CAO kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken.
De 3 x 3 x 3 ketenregeling wordt gewijzigd in 3 x 2 x 6 (drie contracten in twee jaar met een tussenpoze van zes maanden). Bij
CAO kan alleen nog worden afgeweken van de ketenregeling
(maar niet van genoemde periode van zes maanden), indien
het werken met tijdelijke contracten gegeven de aard van het
werk noodzakelijk is, met dien verstande dat het aantal contracten ten hoogste kan worden gesteld op zes in een periode
van vier jaar.
Voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter vervalt de
mogelijkheid een proeftijd overeen te komen.
De mogelijkheid tot het opnemen van een concurrentiebeding
in een tijdelijk contract vervalt eveneens, behalve voor (te motiveren) bijzondere omstandigheden.
Bij één of meer dienstverbanden van in totaal twee jaar of langer (tijdelijke en vaste arbeidscontracten) betaalt de werkgever bij ontslag een (forfaitaire) transitievergoeding met een
maximum van € 75.000,- of maximaal een jaarsalaris als dat
hoger is. De transitievergoeding bedraagt een derde van het
maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en
vanaf de jaren na het tiende dienstjaar een half maandsalaris
per dienstjaar.

Voor werknemers van 50+ geldt tot 2020 overgangsrecht. De
transitievergoeding voor 50-plussers met tien dienstjaren
wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven de “de vijftig”, met een uitzondering voor MKB-bedrijven met minder
dan 25 werknemers.
Bovenvermelde transitievergoeding kan worden verminderd
danwel op nul gesteld, onder meer indien betaling van de volledige vergoeding ertoe zou leiden dat de continuïteit van het
bedrijf in gevaar komt.
De kantonrechter kan een hogere of lagere ontslagvergoeding
dan bovenvermelde transitievergoeding toekennen, uitsluitend bij ernstige verwijtbaarheid of indien de situatie geheel of
grotendeels te wijten is aan de ene of de andere partij. Aan deze
correctiemogelijkheid wordt in de wet geen maximale grens gesteld.
Voor op mobiliteit en transitie gerichte scholing en andere inspanningen wordt wellicht verrekening met de ontslagvergoeding mogelijk, zulks op basis van aanbevelingen van Stichting
van de Arbeid en/of de Kring van Kantonrechters.
Al het bovenvermelde treedt op 1 januari 2016 in werking. De
zittingstermijn van het huidige kabinet loopt af op 5 november
2016. In de zorg kunnen geen nulurencontracten meer worden
gebruikt.
Bij dienstverbanden van werknemers tot 18 jaar met een omvang van 12 uur of minder zijn de ketenbepaling en de regeling
betreffende de transitievergoeding niet van toepassing. Deze
dienstverbanden tellen ook niet mee bij de toepassing van de
ketenbepaling of het bepalen van het recht op een transitievergoeding bij ontslag na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
Pensioenstelsel
Per 2015 kan vanaf een inkomensniveau van 100.000 euro niet
langer fiscaal gefaciliteerd voor aanvullend pensioen worden
gespaard. Dit geldt zowel voor pensioenopbouw in de tweede
als de derde pijler. Het maximale opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt per 2015 verlaagd met 0,4%.
Het kabinet geeft de sociale partners tot 1 juni 2013 de gelegenheid een alternatief voor of aanvulling op bovenstaande
maatregelen uit te werken.
De overbruggingsregeling AOW, die gaat gelden voor personen die op 1 januari 2013 reeds deelnemen aan een VUT- en
prepensioenregeling of een vergelijkbare regeling en zich niet
hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging,
wordt verruimd naar deelnemers met een inkomen tot 200%
WML voor alleenstaanden en 300% WML voor paren. De regeling werkt terug tot 1-1-2013.
Bronnen: Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de
crisis, met goed werk, op weg naar 2020 van Stichting van de Arbeid en VAAN Nieuws april 2013.
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Voor u gelezen (vervolg)
VAN-WERK-NAAR-WERKTRAJECT’ HELPT 60 PROCENT
MET ONTSLAG BEDREIGDE WERKNEMERS AAN
NIEUWE BAAN
In negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond
werknemers naar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent
van de met ontslag bedreigde werknemers ander -vaak tijdelijkwerk gevonden.
Dit blijkt uit de Eindrapportage Experimenten Van Werk
Naar Werk, die minister Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 17-01 jl. heeft gepresenteerd op de
werkgeversbijeenkomst ‘Mobiliteit en ontwikkeling op de
regionale arbeidsmarkt’ in Arnhem en naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. In totaal hebben 680 werknemers deelgenomen
aan de projecten, het gaat vooral om oudere werknemers.
Een belangrijke succesfactor blijkt de actieve betrokkenheid
van de vakbond. Die geeft vertrouwen door onzekerheid
weg te nemen bij werknemers én werkgevers en biedt
toegang tot werknemer en werkgever vanwege de nauwe
betrokkenheid bij reorganisaties en faillissementen. Verder
is de kans van slagen het grootst bij bestaande, goedlopende
samenwerkingsverbanden, zoals sectorfondsen en de
samenwerking tussen sociale partners. Zij werkten samen door
bijvoorbeeld werknemers te scholen voor een andere baan. Een
medewerker die op de ene plek boventallig is kan zo ergens
anders een vacature vervullen.
MAN EN VROUW GELIJK
Levensverzekeraars mogen geen onderscheid meer maken op
basis van geslacht. Hierdoor zijn vooral oudere vrouwen flink
duurder uit.
Vrouwen leven gemiddeld langer, dus redeneerden
levensverzekeraars voorheen dat de premies voor
overlijdensrisicoverzekeringen voor vrouwen lager zijn dan
die van mannen. Met zo’n verzekering dek je inmiddels het
risico dat je gedurende de looptijd overlijdt., en die kans is bij
vrouwen kleiner.
Maar sinds 21 december 2012 mogen levensverzekeraars geen
onderscheid meer maken tussen mannen en vrouwen. Dat is

namelijk discriminatie op grond van geslacht, oordeelde het
Hof van Justitie van de Europese Unie.
Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat de wijziging
behoorlijke gevolgen heeft voor de premies. Voor mannen is
de gemiddelde premie flink gedaald. Een 25-jarige is gemiddeld
ruim 19 % goedkoper uit dan voorheen, een 50-jarige 14,5 %.
Vooral oudere vrouwen zijn fors duurder uit. Een vrouw van
50 betaalt gemiddeld bijna 17 % meer. Bij jongere vrouwen
blijft de ‘schade’ beperkt tot enkele procenten. Verzekeraars
mogen nog wel onderscheid maken op basis van rookgedrag.
Niet-rokers betalen bij veel aanbieders flink lagere premies dan
rokers. Rookt u niet, dan is het de moeite waard op dit verschil
te letten bij het afsluiten.
Opvallend is dat de premies voor niet-rokende vrouwen
gemiddeld met 2 % zijn gedaald sinds de invoering van de
sekseneutrale tarieven. Je zou verwachten dat alle premies
voor vrouwen zouden zijn gestegen. Volgens MoneyView
duidt dit er op dat verzekeraars het risico voor jonge
vrouwen hoger zijn gaan inschatten. Na de invoering van de
sekseneutrale tarieven staat er alweer een nieuw discussiepunt
op de agenda. Eind vorig jaar introduceerde vergelijkingssite
Independer.nl samen met de verzekeraar Dazure, de Finvita
overlijdensrisicoverzekering. Uitgangspunt is dat verzekerden
in een welvarend postcodegebied (bijv. Bloemendaal of
Wassenaar) een langere levensverwachting hebben en minder
premie hoeven te betalen. Na vragen uit de Tweede Kamer
heeft de minister Dijsselbloem van Financiën het College voor
de Rechten van de Mens verzocht te onderzoeken of dit door
de beugel kan.
Naast de eventuele kortingen voor niet-rokers en ‘welvarenden’
is er nog een belangrijk punt om op te letten: de en-blocclausule (i.e. tijdens de looptijd kunnen verzekeraars de premie
verhogen of de voorwaarden aanpassen).
Verder: Zit er weinig verschil tussen de voorwaarden, dan kies
dus gerust de goedkoopste. Overstappen kan lonend zijn: in
de afgelopen tien jaar is volgens MoneyView de gemiddelde
premie van overlijdensverzekeringen maar liefst 48 % gedaald.
Bron: Elsevier, nummer 10, 09-03-2013

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 1e halfjaar 2013

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Woensdag 12-06-13 19.00 uur
Jubilarishuldiging
		
25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen
			

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
Heerlen

Maandag 24-06-13
19.00 uur
Algemene Vergadering 2013
			
			

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17
Heerlen

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.
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Diamanten
bruiloft
Op zaterdag 13 april jl. vierden Wiel en
Mien Smeets uit Born hun diamanten
bruiloft.
Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen aan Wiel en Mien Smeets!
Een nog lange en goede toekomst samen wordt jullie toegewenst door de
Vakbond ABW! Proficiat!

Jubilarissen

M.B. Vogelzang uit Brunssum
40-jarige jubilaris juni 2013
J.J.H. Doux uit Landgraaf
60-jarige jubilaris juni 2013
I.E. de Jong-Koning uit Heerlen
Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte
proficiat!

Overleden
Op 25 december 2012 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer P.H.J. Pluijmakers uit Stein

25-jarige jubilarissen mei 2013
F. Benchellal-Tini uit Heerlen
R.J.H. Jaspers uit Beek

Op 14 januari 2013 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
de heer K. Hatting uit Kerkrade

40-jarige jubilarissen mei 2013
L.W. Arentz uit Schinveld
G. Jetten uit Voerendaal
P.M.J. Reulen uit Brunssum
H.G. Schmeets uit Bocholtz

Op 17 januari 2013 overleed in
de leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer J.H. Bovendeaard uit Beek

50-jarige jubilaris mei 2013
A.C. Helmer-Bovendeaard uit Beek
25-jarige jubilarissen juni 2013
M.M.H. Jurgens uit Landgraaf
R.J. Tipker uit Heerlen

Op 27 januari 2013 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer J.J.G. Baart uit Heerlen
Op 5 februari 2013 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw J.M.J. Voordouw-Overes uit
Eygelshoven

Op 10 februari 2013 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer J.J.M. Greven uit Kerkrade
Op 11 februari 2013 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer W.M. Henczijk uit Kerkrade
Op 20 februari 2013 overleed in de
leeftijd van 95 jaar ons bondslid
de heer P.W. Brouwers uit Eygelshoven
Op 21 februari 2013 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer W.P.M. Albert uit Hoensbroek
Op 2 maart 2013 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer H. Jansen uit Kerkrade
Op 12 maart 2013 overleed in de
leeftijd van 90 jaar ons bondslid
de heer P.J.M. Koeken uit Landgraaf
Op 21 maart 2013 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
mevrouw B.H.M. Henneman-Rosbach
uit Landgraaf
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!

Ambassadeursbijeenkomst ‘Zin en Onzin van sociale media’ druk bezocht
Op maandag 15 april jl. vond in Cultuurhuis Heerlen
de eerste ambassadeursbijeenkomst van 2013 plaats.
Het onderwerp deze keer was ‘Zin en Onzin van sociale
media’. Dat de keuze van het onderwerp goed gekozen
was bleek uit de deelname. Ruim 30 personen gaven
acte de presence.
Voorzitter Jack Hurxkens heette de aanwezigen welkom en
refereerde aan zijn eigen minder plezierige ervaring met het
sociale medium Twitter over een onjuist geplaatst bericht
op Twitter over onze vakbond door een collega-vakbond
over het schrappen van een cao-voorstel bij OciNitrogen.
Iets wat totaal niet klopte en meteen de wereld ingestuurd
werd. Onder het mom van ‘maak het niet belangrijker, want
het is toch onzin’ heeft hij dit onjuiste bericht niet tegengesproken. Achteraf denkt hij dat hij er een tweet overheen
gestuurd moest hebben in de strekking van ‘Vakbond ABW
distantieert zich van halve waarheid…’.
Na zijn welkomstwoord introduceerde Jack Hurxkens Lysbeth den Dulk (directeur) en Robert Lambrix (media-adviseur) van Communicatie en Adviesbureau Facet uit Maastricht, die op deze bijeenkomst de presentatie voor hun
rekening namen. In de vorm van een wokshop werden de

aanwezigen wegwijs gemaakt in Theorie en Praktijk van sociale media. Onderdelen die hierbij aan bod kwamen waren
o.a.:
• Introductie sociale media/ uitleg meeste gebruikte media zoals Facebook, Linkedin, Twitter en Hyves.
• Voorbeelden van inzet sociale media binnen vakbonden.
Wat is bijvoorbeeld het voordeel van Facebook en hoe
kun je Twitter inzetten om je doelgroep te bereiken?
• Hoe maak je een account op Facebook, LinkedIn, Twitter en Hyves en hoe verstuur je een berichtje via deze
sociale media.
Na de pauze waarin een hapje en een drankje werden genuttigd werd het tweede gedeelte hervat, in welke antwoord
werd gegeven op veel voorkomende vragen per sociaal medium (Facebook, Linkedin, Twitter en Hyves).
Omstreeks 21.00 uur werd deze als zeer interessante betitelde bijeenkomst afgesloten door voorzitter Jack Hurxkens
met woorden als interessant, leerzaam en wees alert op wat
je op deze sociale media plaatst, want als een berichtje er
eenmaal op staat dan kun je het vaak niet meer verwijderen
en blijft het dus ook heel lang op internet staan.
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Celanese
Het akkoord over de nieuwe CAO wordt voorgelegd aan de leden. Bij het bereikte akkoord is een grote rol weg gelegd voor de
Ondernemingsraad, die de inhoud met de werkgever zijn overeengekomen. De bonusregeling komt (wereldwijd) te vervallen.
Hiervoor wordt ter compensatie het salaris eenmalig verhoogd.
Daarnaast is er binnen de tweejarige CAO sprake van twee collectieve loonsverhogingen van elk 2%.
Chromaflo
De naam van dit bedrijf was eerst Evonik Colortrend BV. In april
jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart en bij het ontvangen
van deze Vizier zal er waarschijnlijk een principeakkoord zijn.
In de volgende Vizier meer hierover.
DocMorris
In maart jl. zijn we gestart met de CAO onderhandelingen. Hopelijk hebben we medio mei een principeakkoord.
DSM
In het najaar van 2012 zijn we gestart met de onderhandelingen om van de huidige 7 CAO’s naar 1 CAO voor geheel DSM
Nederland te gaan. Deze moet van kracht worden per 1 januari
2014. Na lang en frequent overleg zijn er inmiddels deelakkoorden bereikt op de onderwerpen “beloning en toeslagen”
en “arbeidsduur en verlof”. Ook zijn er inmiddels afspraken gemaakt over de pensioenpremie voor alle DSM medewerkers in
Nederland. De afspraken die we in de deelakkoorden zijn overeengekomen kunnen nog herzien/gewijzigd worden omdat het
realiseren van 1 CAO nog niet helemaal rond is en er nog onderwerpen uitvoerig besproken gaan worden.
OCI NItrogen
Na een aantal CAO onderhandelingen hebben we een principeakkoord bereikt bij OCI Nitrogen. De looptijd bedraagt 2 jaren, te weten vanaf 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. De
structurele loonsverhoging bedraagt 2,25 % per 1 januari jl. en
2,25% per 1 januari 2014. Voorts wordt de RAU gecontinueerd,
werkgelegenheid wordt gegarandeerd alsmede wordt het WBP
voortgezet voor de looptijd van de CAO.
Profcore
Er is een nieuwe CAO afgesloten voor de periode van 9 maanden. De loonsverhoging bedraagt 2,5 %.
SABIC Europe
In het overleg is het zgn. WIN project geïntroduceerd. Kort gezegd houdt dit in dat de kosten-baten verhouding niet goed is
en de kosten te hoog zijn. Dit bezuinigingstraject wordt Europa14

wijd voor SABIC geïntroduceerd.
Concreet houdt dit in dat er
banen zullen verdwijnen. Eind maart jl. is in de pers
bekend gemaakt dat twee (plant)directeuren zijn ontslagen.
Met betrekking tot de CAO onderhandelingen kan gezegd worden dat er uiteindelijk een akkoord is bereikt en dat de leden
ook akkoord zijn gegaan.
RPC
Er is een CAO afgesloten waarbij een gedeelte van de ADV dagen afhankelijk is gesteld van het resultaat. Zes dagen blijven
vast. Per 1 januari 2013 is het salaris aangepast met 2%. Daarnaast is er sprake van een eenmalige betaling van € 150 bruto.
Vixia
Er is een Sociaal Plan overeengekomen voor de BV medewerkers. Dit voorziet in een herplaatsingtermijn van twee jaar
vanaf datum boventalligheid. De nieuwe OR is inmiddels actief. Hierin hebben drie leden van Vakbond ABW zitting t.w.
de heren Michiel Ruigt, Herman Tummers en Harry Heuts, zie
ook op pagina 15.
Vizyr (voorheel SROL)
Het overleg over de CAO ingaande 1 januari 2013 is nog gaande. Tevens zijn de eerste gedachten over de harmonisatie van
de arbeidsvoorwaarden van de beide voormalige rechtsvoorgangers uitgewisseld.
WML
Het Sociaal Statuut (bedoeld voor kleinere reorganisaties) is
vervallen. De Raad van Bestuur is niet bereid om een nieuw
statuut overeen te komen.
WOZL (voorheen Licom)
WOZL heeft nog steeds niet gereageerd op het verzoek om de
eenzijdige wijziging van de jubileumuitkering en de vertrekpremie ongedaan te maken. Mogelijke acties op korte termijn
worden niet uitgesloten. Er komen veel vragen binnen over het
afschrijven van het verlof per 1 juli 2013. Ook hierover gaan we
nog in overleg met WOZL.

ek
Roger vd Bro

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

Will Kapell

Op bezoek bij...

Uitslag OR-verkiezingen
Interstrap, Rendamax en Vixia
INTERSTRAP HEERLEN
Bij Interstrap is er voor de eerste keer een OR gekomen. De OR bestaat uit 5 personen en ons lid Alexander Timmers (Kiesgroep Technische dienst, expeditie, quality, productie algemeen) maakt deel uit van
die OR en wel in de functie van voorzitter.
Van harte proficiat Alexander en héél veel succes gewenst als voorzitter van de nieuwe OR!
Het bedrijf Interstrap bedient de markt met systeem oplossingen en service voor product beveiliging gedurende
transport, voor productie, handel en logistieke bedrijven.

RENDAMAX KERKRADE
Bij de gehouden OR-verkiezingen op 20 februari jl. bij Rendamax is het ABW-lid de heer Jean Wetzels gekozen in de OR.
Van harte proficiat Jean en een succesvolle OR-periode toegewenst!
Rendamax is een vooraanstaand leverancier van hoogwaardige (condenserende) verwarmingstechnologie voor met name niet huishoudelijke toepassingen.

VIXIA SITTARD
Op 16 januari jl. vonden er OR-verkiezingen plaats bij het SW-bedrijf Vixia in Sittard. Alle drie ABW-kandidaten zijn gekozen in
de OR en dat zijn de heren Michiel Ruigt, Herman Tummers en Harry Heuts (v.l.n.r.). De heer Herman Tummers bekleedt
de functie van secretaris in de Ondernemingsraad. Proficiat Michiel, Herman en Harry en heel veel succes toegewenst!
Vixia voert in de Westelijke Mijnstreek de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Dat doen ze voor de gemeenten
Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Bij deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia zijn circa 1200 mensen in
dienst die een Wsw-indicatie hebben. Daarnaast werken bij
Vixia BV nog circa 80 medewerkers in de staf en ondersteuning. Vixia is daarmee een van de grootste werkgevers in de
Westelijke Mijnstreek.

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).
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 bijna 70 jaar
de vakbond van en voor IEDEREEN in Limburg!
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Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

■ Naam en voorletters: ................................................................................................
Aanmeldingsformulier

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

■ Naam en
................................................................................................
Postcode
envoorletters:
plaats: ........................................................................................................

............................................
(deze strook niet invullen)

Straat enprivé:
huisnummer:
...................................................................................................
Telefoon
.................................................................................................................

Bondsnummer:

Postcode
en plaats: ........................................................................................................
E-mail:
.............................................................................................................................

(20 uur
week ofs.v.p.
minder)
Voor
elkper
gezinslid
een apart formulier

Telefoon privé: .................................................................................................................
Geboortedatum:
.......................................
Man / Vrouw*

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

s.v.p. een
apart formulier
Voor elk gezinslid
exemplaar
van de statuten
ontvangen.

Geboortedatum: .......................................

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

exemplaar van de statuten ontvangen.
ontvangen
exemplaar van het juridisch reglement
ontvangen

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

■
Werkzaam
bij: ............................................................................................................
Postcode
en plaats:
........................................................................................................
Straatvan
en het
huisnummer:
...................................................................................................
Aard
bedrijf: ........................................................................................................
Postcodewerk:
en plaats:
........................................................................................................
Telefoon
.......................................................
Fax: ................................................

tot wederopzegging machtiging om van mijn
Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van
rekening af te schrijven de bedragen, die ik
de maand ..................................... en verleen
volgens de geldende contributieregeling vertot wederopzegging machtiging om van mijn
schuldigd zal zijn.
rekening af te schrijven de bedragen, die ik

Aard van/ stamnr.*:
het bedrijf:..........................................................................................................
........................................................................................................
Werknr.

volgens de geldende contributieregeling ver-

■ Soort uitkering: ..........................................................................................................

n
Opsture p naar:
lo
e
v
n
e
in een ond ABW
b ren er 113
Vakp
stu
Oord
numpmnaanr:
o
tw
n
eloHeerle
A en enVvB
in e6400 ond AieBtW
nod1ig3)
1
Vakb gel n
(posotzoerdnummer
n
le
r
e
Antw
e
BH
6400 V niet nodig)
l
ge
(postze

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

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

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

schuldigd zal zijn.

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

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................
Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................
■ Soort uitkering: ..........................................................................................................
Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

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

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

bet. w.: ................................
Lid v.a.: ...............................

Lid v.a.: ...............................
Bondsnr. werver:

■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................
Bondsnr. werver:
............................................
■ Mijn ..........................................................
bank / giro* rekening:.......................................................................................
Plaats:
Datum: ...................................................
............................................
Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................
Handtekening: .................................................................................................................

Handtekening:
.................................................................................................................
Let
op: elke vraag
altijd invullen!!!

Let op:
elke vraag
altijd
invullen!!! door:
Deze
aanmelding
werd
opgenomen
Naam van de werver: ......................................................................................................
Deze aanmelding
werd opgenomen door:
Adres
en plaats: ..............................................................................................................
Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER
01-10-2007 16:07 Pagina 1
Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
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Bondsnummer: ...............................................................................................................
[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Contributieregeling Z.O.Z.
Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 12,11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 40
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!

Contributie per 01-07-10

Aanmeldingsformulier
23 jaar en ouder				
€ 12,Ik wil graag een
■ Naam en voorletters: ................................................................................................
21 en 22 jaar 				
€ 10,50
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
individueel
lidmaatschap.
t/m
20 jaar
				
€ 8,Postcode en plaats: ........................................................................................................
een part-time lidmaatschap. (voor 2 personen)		
Gezinscontributie
€ 18,- (€ 12,- + € 6,-)
Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
(voor ieder volgend inwonendE-mail:
gezinslid)
€ 6,75
.............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Gepensioneerden
plus)			
€ 8,- Man / Vrouw*
Geboortedatum: .......................................
Voor elk gezinslid s.v.p. een (65
apart formulier
invullen.
Gezinscontributie
voor twee 65-plussers
€ 13,- (€ 8,- + € 5,-)
Sofinummer: .............................................
exemplaar van de statuten ontvangen.
Vrijwillige
klasse
exemplaar van het juridisch reglement
Uiteraard
staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
ontvangen

■ Werkzaam bij: ............................................................................................................
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

(deze strook niet invullen)
Bondsnummer:
............................................

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

