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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.
2

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
•

Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt zaterdag 24 augustus. U
kunt kopij inleveren tot uiterlijk
22 juli 2013.

•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Als ik mijn column schrijf is de jubilarishuldiging
van onze Vakbond ABW op woensdag 12 juni
jl. net passé. Als voorzitter van de Vakbond
ABW doet het mij ieder jaar weer deugd om
onze 25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen,
te mogen decoreren en behagen met een
feestavond gevuld met de ingrediënten die
zo’n feestavond succesvol maken, nl. hapjes,
drankjes, muziek en humor. En als je de
positieve reacties van de jubilarissen hoort over de
prachtige avond die ze hebben gehad, dan doet het mij als voorzitter erg goed. Dat geeft me
energie om mijn taak als voorzitter goed te vervullen. Op de pagina’s 5 tot en met 7 kunt u meer
over deze jubilarishuldiging lezen.
Vrolijk word ik ook van de mooie verkiezingsuitslag van de Ondernemingsraad bij WOZL. De
Vakbond ABW deed aan 4 van de 5 bedrijfsonderdelen mee, t.w. Detachering OZL BV, Beschut
OZL BV, Groen OZL en WOZL Ondersteuning BV en de uitkomst is dat de Vakbond ABW gekozen
is in alle 4 bedrijfsonderdelen waar ze kandidaten had en in het bedrijfsonderdeel Detachering BV
zijn we zelf de grootste en bekleden we 7 zetels. De Vakbond ABW ging voor winst en dat die winst
is gerealiseerd is dan ook te danken aan de inzet van onze kaderleden bij WOZL, de ABW-leden bij
WOZL en alle werknemers bij WOZL die hun stem hebben uitgebracht op de ABW-kandidaten. Ik
dank eenieder voor deze mooie uitslag en wens de nieuwe OR-leden heel veel succes met hun ORlidmaatschap. Meer hierover kunt u lezen op pagina 14 van deze Vizier.
Direct na de jubilarishuldiging hebben we ons voorbereid op onze algemene vergadering die op
24 juni 2013 plaatsvond. Naast de statutaire verplichtingen tikken de afgevaardigden in deze
vergadering het beleid af voor 2013-2014, een beleid dat door mij als voorzitter gepresenteerd
mag worden in het ‘Actieprogramma 2013-2014 hoofdbestuur Vakbond ABW’. In de volgende
Vizier gaan we uitvoeriger in op deze algemene vergadering.
Als ik zo op het eerste halfjaar terugblik, dan kan ik niet anders constateren dat die 6 maanden
voorbij zijn gevlogen, met hoogtepunten en dieptepunten. Een tweetal hoogtepunten heb ik
zo juist beschreven. Dieptepunten zijn voor mij met name de naweeën van de slepende crisis.
Nederland beleeft de derde recessie in krap vijf jaar tijd. De koopkracht daalt voor het vierde
jaar op rij en verbetering is niet in zicht. Volgens een nieuw rapport van de ILO (de International
Labour Organisation) is de kans op sociale onrust in Europa momenteel groter dan waar
ook ter wereld. Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is de kans op stakingen,
werkonderbrekingen, straatprotesten en demonstraties in de meeste landen in de wereld
toegenomen. In de 27 EU-landen is het risico op sociale onlusten het grootst, met een toename
van 34 % naar 46 % in vijf jaar tijd, concludeert de ILO.
Het meest kwetsbaar voor sociale onrust zijn Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Italië, Portugal,
Slovenië en Spanje. De aanhoudende schuldencrisis in Europa en de politieke reactie daarop, in
de vorm van bezuinigingen, is de voornaamste boosdoener. Volgens de ILO zijn de gevolgen voor
burgers en voor hun perceptie van onbehagen groot.
De eurozone kampt op dit moment met een recordwerkloosheid van 12 % en een
jeugdwerkloosheid van bijna 24 %. Ook is de inkomensongelijkheid in de meeste eurolanden
toegenomen. Zo staat in het rapport dat “Dit alles leidt tot een kwetsbare sociale omgeving
waarin minder mensen kansen zien op een goede baan en op mogelijkheden om de eigen
levensstandaard te verbeteren.”
Samen met de ILO pleit ik daarom ook voor een meer ‘baanvriendelijke’ benadering van de
schuldencrisis en waarschuw ik voor de gevolgen van het alleen maar benadrukken
van het terugbrengen van het begrotingstekort, u weet wel de heilige 3 % waaraan
Nederland zo hecht. Dat kan leiden tot grotere inkomensongelijkheid,
waardoor de kans op sociale onrusten toeneemt.
De oplossing van Mark Rutte voor het een halt toeroepen van de
crisis weten we inmiddels, nl. we moeten méér consumeren
en dus méér uitgeven.
Dus geeft u hier gehoor aan en koopt u een vakantie,
dan wens ik u alvast een héél mooie vakantie!
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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CAO Nieuws
Bron: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummer 12

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat tussen
werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat
neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de vakbonden wordt
voorgelegd aan de leden.
Principeakkoord:
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het eindstadium
van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen en
werknemerspartijen (vakbonden), dat met een positief advies
door de vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden).
Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsresultaat
en/of het princiepakkoord door de leden is aangenomen en
uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

PRINCIPEAKKOORD CAO SCHOENENDETAILHANDEL
De afspraken uit de Mode & Sport Inretail cao gelden per 1
juli 2013 ook voor de schoenendetailhandel. De naam van de
cao is veranderd in Fashion & Sport Inretail cao. De cao geldt
niet voor leden van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in
Schoenen.
Lonen
Voor 1 oktober wordt een systeem van functiewaardering
ingevoerd in de branche. Hieraan gekoppeld wordt een ander
loongebouw, met 9 loonschalen in plaats van 6, van kracht.
Arbeidstijdtoeslagen
De toeslag voor werken op zaterdagmiddag en koopavonden
verdwijnt. Nieuwe medewerkers krijgen geen extra vergoeding
voor het werken op deze uren.
Overwerk
Van overwerk is sprake bij een werkdag langer dan tien uur.
De toeslag is dan 25%. Ook is er sprake van overwerk als er in
vier aaneensluitende weken meer dan 160 uur is gewerkt. De
overwerktoeslag is dan 50% van het uurloon.
Arbeidsduur
De werkweek voor een fulltime medewerker gaat van 37 naar
38 uur.
Bron: Inretail (voorheen CBW-Mitex), 27-05-2013
(NIEUW) ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO
KINDEROPVANG
De cao heeft een looptijd van 1-1-2012 t/m 31-12-2014.
Lonen
De lonen worden verhoogd: Per 01-08-2013 met 1%, per 0102-2014 met 1% en per 01-12-2014 met 2%*
* i.v.m. afschaffing resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering
met ingang van 2014.
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Eenmalige uitkering
Werknemers ontvangen gedurende de looptijd van de cao
tweemaal een eenmalige uitkering: Per 01-03-2014 € 200,00
(bruto) en per 01-09-2014 € 150,00 (bruto).
Arbeidsduur
Afgesproken is dat medewerkers van kinderdagverblijven
flexibeler kunnen worden ingezet. Soms werken ze een week
wat meer uren, de andere week iets minder.
Meeruren
De afwijking van de gemiddelde arbeidsduur van 25 % (1/4)
uit het laatste principeakkoord is gewijzigd in 20 % (1/5). Dit
was in de oude cao 1/9. De min uren of meeruren die hierdoor
ontstaan, worden in overleg met de werknemer ingeroosterd.
De rooster worden nu tien werkdagen van te voren bekend
gemaakt, dit was tien dagen. Aan het eind van het jaar moet de
werknemer weer op 0 staan. Ook als dit niet het geval is, moet
de werkgever de uren uitbetalen. De werknemer begint in het
nieuwe jaar weer op 0.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Afgesproken is dat 100 wajongeren in de branche aan het werk
gaan.
Ethische maatregelen
Bij de onderhandelingen is ook gesproken over ethische
maatregelen om kinderen veiligheid en kwaliteit te kunnen
bieden. Dit komt onder meer voort uit de Amsterdamse
zedenzaak. Er worden projecten opgezet waardoor
medewerkers onder meer leren elkaar ergens op aan te spreken.

CAO Nieuwsradar
Bron: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummer 11

Ontduiking CAO Horeca
Vakbonden maken zich zorgen over de ontduiking van de cao
Horeca. Volgens de bonden neemt dit fenomeen de laatste tijd
in omvang toe en dit wordt ook bevestigd door controles van
de Arbeidsinspectie.
Werknemers krijgen minder uitbetaald dan per cao
overeengekomen of in het contract is afgesproken. Ook komt
het steeds vaker voor dat er onder de norm van het wettelijk
minimumloon wordt betaald.
Een controle onlangs door de Inspectie SZW en de
Belastingdienst in een groot aantal hotels in Amsterdam gaf
eenzelfde beeld te zien. Ook hier werden veel overtredingen
geconstateerd. Ruim een kwart van de gecontroleerde
etablissementen had bij die gelegenheid de zaak niet op orde.
Er volgen nog nadere onderzoeken.
De horeca heeft in toenemende mate last van de crisis. Het
aantal werkloosheidsuitkeringen in de horeca is de afgelopen
jaren verdubbeld. De vakbonden willen de komende tijd via
de website extra aandacht besteden aan het ontduiken van
de cao. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt rechtstreeks bij leden
geïnventariseerd waar de grootste problemen zijn.

Jubilarishuldiging 2013

Entertainment top, muziek top en een zeer gezellige & vrolijke jubilarisviering
Dit jaar telt de Vakbond ABW 127 jubilarissen, waarvan
8 diamanten (60 jaar), 13 gouden (50 jaar), 23 robijnen
(40 jaar) en 83 zilveren (25 jaar).
Achtenveertig van de 127 jubilarissen waren, vaak vergezeld
door hun partner of familielid, op woensdag 12 juni jl. aanwezig in de prachtig gerenoveerde manegezaal van Auberge de
Rousch in Heerlen.
Nadat voorzitter Jack Hurxkens hen allen hartelijk welkom had
geheten gaf hij aan hoe de ABW alle jubilarissen op die avond
zou herdenken, nl. door de jubilarissen letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes te zetten onder het genot van hapjes en drankjes
en te luisteren naar optredens met liedjes en sketches.
Voorzitter Jack Hurxkens stond bij het begin van de huldiging
stil bij een viertal zaken dat hem veel zorgen baart.
Allereerst het Sociaal Akkoord dat op 11 april jl. is bereikt tussen werkgevers en werknemers en het kabinet. Het tweede
punt dat de voorzitter zorgen baart, is de invoering van de
nieuwe Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Het derde punt
van zorgen is de werkgelegenheid in de bouw. Het vierde en
laatste punt van zorgen is voor hem de recente werkloosheidscijfers van Eurostat.
Na de bespreking van deze punten van zorgen werd begonnen
met het huldigen van de jubilarissen. Naast het huldigen van
de jubilarissen was er een aantal optredens van de muziekband
‘Heurepeert’ en het duo de ‘Waerknöppele’ uit Parkstad. Beide
maakten voor de eerste keer deel uit van de muzikale en humoristische invulling van het programma en de algemene indruk
was dat ze samen gezorgd hebben voor een prachtige, muzikale en een zeer gezellige avond.
De avond werd afgesloten door een dankwoord van de voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun trouw aan de
bond en allen die deze avond tot een succes hebben gemaakt.
Voor de jubilarissen die 60 jaar lid zijn was er naast het diamanten insigne een mooie Noorse leistenen klok. De 50-jarige
jubilarissen ontvingen een gouden insigne en een horloge, de
40-jarige jubilarissen kregen een wijnschenkset en het betreffende insigne en de zilveren jubilarissen kunnen voortaan
schrijven met een fraaie pennenset en ontvingen het zilveren
insigne. Natuurlijk ontbrak een fraai boeket bloemen voor iedere jubilaris niet. De jubilarissen die niet aanwezig konden
zijn tijdens de feestelijke huldiging in Auberge de Rousch in
Heerlen, zullen de cadeautjes opgestuurd krijgen.
Op deze en de volgende pagina kunt u via een foto-reportage een impressie krijgen van de zeer gezellige jubilarishuldiging 2013.

John Oostdijk uit Heerlen

25

Sociale betrokkenheid. Het credo van John Oostdijk (52).
Als lid én hoofdbestuurder van de Vakbond ABW, maar ook
als medewerker van WOZL. John Oostdijk staat er. Al 25
jaar als lid van zijn vakbond.
Een collega haalde hem in 1988 over om lid te worden. “Ik
was op dat moment nog geen lid van een vakbond. Ik weet
niet meer precies of we toen bij SBF net voor OR-verkiezingen zaten of dat er stakingen op komst waren. In ieder geval
was het verstandig om aansluiting te zoeken.” Wat hij zeker
nog weet, is dat hij lid wilde worden van de OR. Dat is toen
ook gelukt. Vele jaren maakte hij er deel van uit, met een
enkele onderbreking. Hij stond ook nu weer op de verkiezingslijst en is onlangs gekozen in de OR van Detachering
OZL. “We hebben door de jaren heen bij de werkvoorziening
veel moeilijke tijden gehad. We zijn in zeer zwaar weer beland. De ene saneringsronde is nog maar net achter de rug
of de volgende dient zich weer aan.” John vertegenwoordigt
in het Hoofdbestuur van ABW de 650 leden die werken via
de sociale werkvoorziening. In november 2000 trad hij toe.
“Een mooie taak. Samen er voor gaan. Ik voel me gehoord
binnen het bestuur. Ik ben er voor mijn achterban, maar ook
voor het geheel. Het fraaie van de Vakbond ABW is de laagdrempeligheid. En wat ook heel belangrijk is: een acuut probleem wordt acuut opgelost.” Het mag duidelijk zijn: John is
op verschillende manieren betrokken bij medezeggenschap
en belangvertegenwoordiging. ABW heeft hem een rijker
mens gemaakt, weet hij zeker. Toch is het af en toe nodig
om af te schakelen en tijd voor jezelf te nemen. John doet
dat op zijn manier. Een paar keer per week trekt hij de hardloopschoenen aan en rent. Vele kilometers.
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Jan Klemm uit Bocholtz

Sjef Hoeppermans uit Landgraaf

Ontevredenheid over zijn toenmalige vakbond, deed Jan
Klemm (70) veertig jaar geleden beslissen om te kiezen voor
de Vakbond ABW. “Ik had zo mijn twijfels over wat mijn oude
bond deed voor de medewerkers. Volgens mij had er vaker meer
in gezeten bij onderhandelingen. Daarom mijn keuze voor
ABW. Ik wilde graag het beste voor de mensen.“
Als oud-mijnwerker ging Jan Klemm aan de slag bij Caja in
Kerkade. Daar was hij jarenlang OR-lid. “Als ik een vraag had,
was het geen probleem om langs het kantoor van ABW te gaan
om te praten. Ik vond dat heel erg fijn. Meteen handelen. Zo
moet het ook. Ik vind medezeggenschap nog steeds heel belangrijk. Ik had vroeger ook vaak kritiek op zaken. Maar om
iets te veranderen, moet je ook zelf actie ondernemen.” Hij
is en was heel tevreden over de bond. Kort voordat het doek
over Caja viel, ging Jan Klemm met vervroegd pensioen. “Het
bedrijf werd overgenomen door VDL. Er werd niemand ontslagen, maar de mensen werden verdeeld over diverse VDLfabrieken in Eindhoven. Dat
had voor mij betekend dat ik
iedere dag van Bocholtz naar
Eindhoven moest. Ik ben blij
dat ik de mogelijkheid had
om met pensioen te gaan
toen ik 60 jaar en vier maanden was. En..ik hoefde me
niet meer te bemoeien met
problemen,” zegt hij lachend.
De tijd vult hij nu met wandelen, fietsen en op vakantie
gaan. “Toen ik nog werkte,
is het er nauwelijks van gekomen om op vakantie te gaan. Nu
genieten mijn vrouw en ik er van.” Oostenrijk staat voor het
echtpaar Klemm op nummer 1, maar ook Italië mag op hun
bezoek rekenen.

Sjef Hoeppermans werd voor de derde keer als jubilaris in het
zonnetje gezet. Nu als gouden lid van de Vakbond ABW. Als lid
van de Bondsgroep Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden is Sjef Hoeppermans nog
altijd actief voor zijn bond. “Ik
blijf graag op de hoogte en vind
het nog steeds interessant om
te praten over wat in ons land
gebeurt,” aldus de 74-jarige
Landgrafenaar.
Vader Hoeppermans was lid
van ABW en dus werd zoon
Sjef ook lid. Zo ging dat toen.
“Ik was bij de OVCS en mijn
vader vond het tijd dat ik ook
georganiseerd moest zijn. Dus
sloot ik me aan en ben altijd lid gebleven.”
Na de sluiting van de mijn, Sjef werkte 17 jaar ondergronds,
ging hij aan de slag bij Laura Metaal. Daar werkte hij tot aan
zijn pensioen. In totaal 27 jaar. Sjef was 10,5 jaar lid van de
Ondernemingsraad (OR), waarvan enkele jaren als secretaris.
“Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen.” Uit die tijd en nu
nog herinnert hij zich het gemak waarmee hij bij de Vakbond
ABW terecht kon met vragen. “Als er niet meteen een oplossing kwam, dan werd net zolang gezocht totdat het probleem
opgelost was of een antwoord werd gevonden. Dat heb ik altijd
heel positief gevonden.” Naast fervent lid van de bondsgroep is
Sjef ook op een ander terrein actief voor de bond. Samen met
Jo Roijen (werkgroep Jubilarishuldiging) huldigt Sjef namens
de bond de jubilarissen thuis die niet in staat zijn de huldiging
in Auberge de Rousch bij te wonen en vervolgens aangeven dat
ze graag thuis gehuldigd willen worden.
Hij zag de bond veranderen van een mijnwerkersbond tot een
bond voor iedereen. Een maatschappelijke ontwikkeling die
niet kon uitblijven.
Aan bezigheden heeft Sjef geen gebrek. Zo wandelt hij graag.
Hij kent vele mooie plekjes in de provincie. Ook is hij, samen
met zijn zoon, te vinden op de tribune tijdens de thuiswedstrijden van Roda JC. De seizoenskaart is alweer gekocht.

40
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Bernhard Kruizinga uit Heerlen

60

Bernard Kruiznga is in 1953 lid geworden van de Vakbond ABW. Volgens hem omdat je sterker staat als je met meer mensen probeert iets geregeld te krijgen. Hij was Houwer op de ON
I mijn. Midden jaren 50 kreeg Bernhard een ongeval op de Mijn. Hij kreeg iets op zijn rug en
daardoor kon hij het zware werk niet meer aan. De Vakbond AWB heeft hem toen geholpen
om een goede regeling te krijgen. Op deze manier kon hij zelfstandig worden en toch een
minimaal inkomen hebben, wat in die tijd erg belangrijk was. Hij is ook actief deelnemer
geweest aan de vergaderingen van de bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.
De Vakbond ABW is voor hem altijd erg belangrijk, want zij helpen de mensen met hun problemen. Bernhard heeft ook altijd
klaar gestaan voor iedereen. Iedereen kon een beroep op hem doen. Ik denk dat dit de motivatie voor hem is geweest om altijd
lid te blijven van de vakbond. Ook heeft hij vrijwilligerswerk voor de Vakbond AWB gedaan. Helpen met het verzend klaar maken van het vakblad Vizier en brieven etc. en de laatste jaren bij de huldiging van de jubilarissen. Zijn motto is “als je iemand kan
helpen dan moet je dat doen, als je hem niet kan helpen, dan doe hem geen kwaad”.
Bernhard wenst de vakbond veel leden toe want een sterke vakbond is erg belangrijk.
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Jubilarishuldiging 2013
1

1.

Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van harte
welkom en houdt een huldigingstoespraak.

2.

Hapjes worden geserveerd.

3.

Overzicht van de feestzaal.

4.

Voorzitter Jack Hurxkens speldt de zilveren, robijnen,
gouden en diamanten bondsinsignes op.

5.

Onder de gedecoreerden hoofdbestuurder en 25-jarig
jubilaris John Oostdijk samen met zijn echtgenote Anita.

6.

De zevenman sterke formatie Heurepeert zorgde voor een
zeergevarieerde muzikale omlijsting.

7.

Duo de ‘Waerknöppele tijdens hun optreden.
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Vakbond ABW
schrijft brief naar
minister over
Wet Uniformering
Loonbegrip

LEES MEER OP

WWW.VAKBONDABW.NL

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 2e halfjaar 2013

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
23 september 2013 19.00 uur
Pensioenbijeenkomst voor leden die tussen
Cultuurhuis Heerlen		
				
1 januari 2014 en 1 juli 2014 65 jaar worden
Sittarderweg 145 Heerlen
Maandag
28 oktober 2013
19.00 uur
Ambassadeursbijeenkomst Voor het thema volg onze Cultuurhuis Heerlen
				
website www.vakbondabw.nl
Sittarderweg 145 Heerlen
Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.
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Medische keuring rijbewijs
Iedereen die rijbewijs C (vrachtwagen) of D (bus) wil verlengen, moet een medische keuring ondergaan. Bestuurders van 70 jaar en ouder worden standaard elke 5 jaar medisch gekeurd. Verder kunnen ook mensen met een
handicap of beperking hun rijgeschiktheid laten testen.

Een arts verricht de keuring. Soms wordt op advies van de arts een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog, ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of een ‘Verklaring van
geschiktheid’ wordt afgegeven.
Medische keuring van senioren
Bestuurders van 70 jaar en ouder worden elke 5 jaar gekeurd. Bestuurders tussen de 60 en 65 krijgen een nieuw rijbewijs dat
geldig is tot hun 70ste jaar. Is de bestuurder ouder dan 65 jaar, dan is het rijbewijs nog maar 5 jaar geldig.
Verhoging keuringsleeftijd naar 75 jaar
Het kabinet wil vanaf januari 2014 de keuringsleeftijd verhogen naar 75 jaar.
Rijbewijs met handicap of beperking
Mensen met een handicap of beperking kunnen hun
rijgeschiktheid bij het CBR laten toetsen. Zo kan het
zijn dat u al een rijbewijs heeft, maar door bijvoorbeeld ziekte twijfelt aan uw rijgeschiktheid. In dat geval kunt u een beoordeling van de rijgeschiktheid bij
het CBR aanvragen.
Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervalt
Mensen met ADHD hoeven zich binnenkort niet langer standaard periodiek te laten herkeuren voor hun
rijbewijs. De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag
blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een
onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na
3 of 5 jaar een herkeuring uit te voeren. De regelgeving (Regeling eisen geschiktheid 2000) wordt naar
verwachting in april 2013 hierop aangepast. Voor vragen over een al lopende herkeuringsprocedure kunt u het beste contact
opnemen met het CBR.
Medische keuring voor beroepschauffeurs
Bestuurders van vrachtwagens en bussen moeten een medische keuring ondergaan als ze een rijbewijs voor de eerste keer
aanvragen en bij elke verlenging. Een rijbewijs voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs is 10 jaar geldig, als het voor 19
januari 2013 is afgegeven. Rijbewijzen C (vrachtwagen) en D (bus) afgegeven op of na 19 januari 2013, zijn 5 jaar geldig.
Tijdelijk afstand doen van zware rijbewijscategorieën
Chauffeurs die geen keuring willen ondergaan, kunnen tijdelijk afstand doen van hun zware rijbewijscategorieën (C, C1, CE,
C1E, D, D1, DE en D1E). Wanneer iemand geen keuring ondergaat, worden alleen de lichtere categorieën op het rijbewijs getoond. Als de chauffeur weer gebruik wil maken van de zware categorieën kan hij of zij zich alsnog laten keuren en een nieuw
rijbewijs aanvragen.
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Onderdelen van de medische keuring
Tijdens de medische keuring wordt onder andere bekeken:
• of de armen en benen goed functioneren;
• wat de bloeddruk is;
• of iemand voldoende gezichtsvermogen heeft;
• of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.

Te hoge tarieven voor rijbewijskeuringen
Uit een recent onderzoek van het VARA consumentenprogramma Kassa blijkt dat artsen bedragen tot € 300,in rekening brengen voor onderzoeken die hooguit tien
minuten duren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
erkent dat ziekenhuizen te veel vragen voor de keuringen en werkt aan lagere prijzen.

Special: medische keuring rijbewijs

Verwijzen
Het afgelopen jaar verwees het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 76.000 mensen voor nader medisch onderzoek door naar het ziekenhuis. Dat is nodig bij chronische
ziekten en aandoeningen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De meeste mensen moeten de keuringen uit eigen
zak betalen omdat verzekeraars het niet vergoeden.
Rondvraag
Kassa vroeg twintig ziekenhuizen naar hun tarieven. Vier
ziekenhuizen rekenen voor onderzoeken € 295,-. Dat is het
maximumtarief dat is bepaald door de NZa en is gebaseerd op
de meest extreme keuring die meer dan twee uur duurt. Verreweg de meeste keuringen duren echter (veel) korter en dus
mogen ziekenhuizen de keuringen ook goedkoper aanbieden.
Enorme prijsverschillen
Nog eens zes ziekenhuizen hanteren iets lagere prijzen dan
het maximum, maar nog steeds boven de € 200,-. De ‘goedkoopste’ keuringen biedt het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen
met € 42,35 voor een eenvoudig onderzoek en € 96,80 voor
een uitvoerigere keuring. Daarnaast stuitte Kassa op meer
opvallende prijsverschillen. Zo rekent het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam voor een oogonderzoek € 37,50,
terwijl het VUmc het dubbele rekent: € 75. Een cardiologisch
onderzoek kost in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem € 75,
terwijl het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven € 283,40 in
rekening brengt.
Opdelen
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) erkent dat de tarieven
te veel uiteen lopen en werkt aan lagere prijzen. In een reactie geeft NZa aan dat het nooit hun bedoeling is geweest
dat ziekenhuizen voor een onderzoek van tien minuten het
maximumtarief rekenen. Indien sommige ziekenhuizen niet
zelf hun prijs aanpassen gaat NZa dat regelen. Volgens de NZa
zijn er een paar mogelijkheden, t.w. een laag, midden en hoog
tarief, afhankelijk van de omvang van het onderzoek, of een
keuring opdelen in tijdseenheden van bijvoorbeeld vijf minuten. De consument betaalt dus ook voor de tijd die de keuring
echt heeft gekost.
Doorn in het oog
De hoge tarieven zijn ook de Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie (NPCF) al jaren een doorn in het oog. De
verlaging van de tarieven beschouwt het NPFC als een stap in
de goede richting. De NPFC vindt wel dat ziekenhuizen transparanter moeten worden over hun tarieven, bijvoorbeeld door
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ze op hun website te vermelden. De NPCF gaat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen daar op aanspreken.
Kies je eigen arts
Ook vindt de NPCF dat het CBR mensen duidelijk moet maken dat ze zelf een keuringsarts kunnen kiezen. Het CBR verwijst mensen nu naar een specialist in de buurt. Veel mensen
vatten dat op als een gebod, maar dat is dus niet zo”, zegt
NPCF. Er kan dus veel geld worden bespaard, maar mensen
moeten dan wel weten dat het kan.
Veelgestelde vragen rijbewijskeuring
De NZa stelt tarieven en prestaties vast voor de medische keuring voor een rijbewijs die een medisch specialist, psychiater
en huisarts kunnen uitvoeren. Hieronder vindt u antwoorden
op de meest gestelde vragen hierover.
* Rijbewijskeuringen op verzoek van CBR
Voor een rijbewijskeuring is een verzoek van het Centraal
Bureau Rijvaardigheid (CBR) nodig. Dit geldt niet bij een
rijbewijskeuring door een huisarts. Voor andere zorgaanbieders heeft de NZa geen tarieven voor rijbewijskeuringen
vastgesteld. Met vragen over het keuringsbeleid (bijvoorbeeld waarom en door welke arts u zich moet laten keuren,
de procedure en inhoud van de keuring, klachten of bezwaren over de keuring) kunt u terecht bij het CBR.
* BTW
In alle onderstaande gevallen moet u BTW betalen bovenop
het tarief dat een zorgaanbieder u in rekening brengt voor
een rijbewijskeuring. Dit zit niet verrekend in het tarief. De
belastingdienst stelt hiervoor een BTW-percentage vast,
wat per jaar kan verschillen.
*Hoe is de vergoeding van rijbewijskeuringen geregeld?
Rekening staat op naam van de cliënt. De rekening voor een
rijbewijskeuring wordt altijd gestuurd naar diegene die is
gekeurd. Dit is ook het geval wanneer het CBR om de keuring heeft gevraagd.
*Vergoeding alleen door aanvullende verzekering
Rijbewijskeuringen worden alleen vergoed wanneer uw
zorgverzekeraar dit heeft opgenomen in een aanvullende
verzekering. Rijbewijskeuringen vallen namelijk niet onder
het basispakket van verplicht verzekerde zorg en worden
dus niet standaard voor iedereen vergoed. Daarnaast is het
voor vergoeding soms van belang dat u voor de keuring een
doorverwijzing heeft van het CBR. Voor meer informatie
over vergoeding raadpleegt u de polisvoorwaarden van uw
aanvullende verzekering.
Bronnen: kassa.vara.nl en www.nza.nl

Voordelig tarief voor leden
Speciaal en alleen voor ONZE leden kunnen we vanwege een
samenwerking met Bureau Meditex te Sittard deze keuringen
tegen een voordelig tarief aanbieden, nl. € 35,- (incl. BTW) en
€ 70,- (incl. BTW).
Genoemde tarieven voor beide rijbewijzen zijn elders een stuk
hoger, voor onze leden hebben we een mooie korting bedongen!
Wie verricht de medische keuring voor het klein en
groot rijbewijs?
Bureau Meditex in Sittard verricht deze keuringen. De verantwoordelijk arts is freelance aangesloten bij Regiopoortwachters, Egberts Consulting in Zierikzee, een gecertificeerde
ARBO-dienst. Deze keuringen worden op afspraak ook in de
avonduren verricht en op zaterdagochtenden.
Behalve de medische keuringen voor het rijbewijs verricht
Bureau Meditex meer keuringen (o.a. duiksportkeuringen,
acceptatiekeuringen, medische keuringen in juridische kwesties, bloedonderzoek (zoals b.v. cholesterolbepalingen, taxipas, chauffeurskeuringen, motorsportkeuringen, adoptiekeuringen.

En wat als ik mijn bondsnummer niet ken?
Dat is geen enkel probleem. U kunt dan met de bond bellen,
tel. 045- 571 99 55. We staan te allen tijde klaar om uw vragen
te beantwoorden.
En als ik nu een afspraak heb gemaakt, wat moet ik dan
verder doen?
Als u belt met Bureau Meditex, dan zal u gevraagd worden om
naar de keuring mee te nemen:
• Uw rijbewijs.
• Een eigen verklaring:
Deze moet u bij uw gemeente afhalen. De verklaring bestaat
uit twee gedeelten. Het voorblad dient u zelf in vullen, de achterzijde is voor vermelding van de keuringsbevindingen door
de arts van Bureau Meditex.
• Meegeleverde enveloppe ook meenemen en zelf een postzegel er op plakken: Voor 2 A-4 tjes is dat een postzegel
met een 1 er op.
• Een overzicht van al uw medicatie door de apotheek vermeld of u neemt uw medicijnen mee naar de keuring.
• Bril als u die nodig heeft om in de verte goed te kunnen
zien.
• Ochtendurine, verzameld voorafgaande aan het ontbijt.
• Het mag worden opgeslagen in een lekvrij potje of flesje
en als de keuring ’s avonds plaats vindt bewaar de urine
dan in de koelkast.

Voor meer informatie surf naar www.bureaumeditex.nl
Hoe maakt u een afspraak?
U bereikt Bureau Meditex telefonisch door het volgende nummer te bellen: 046-452 38 18. Het keuringsadres is: Leyenbroekerweg 96 6132 CH in Sittard.
Wat moet ik als ABW-lid doen om in aanmerking te komen voor dit voordelige tarief?
Als u belt met Bureau Meditex en u wilt als ABW-lid gebruik
maken van dit voordelige tarief, dan moet u de volgende gegevens op de keuring kunnen tonen:
•
•
•

Bondsnummer
Naam
Straat, postcode + woonplaats

En als ik de medische keuring heb ondergaan, wat moet
ik dan nog doen?
Als u de keuring achter de rug hebt, dan dient u Bureau Meditex contant te betalen. Het bedrag is afhankelijk van het soort
rijbewijs waarvoor u kiest: Voor de medische keuring van een
klein rijbewijs betaalt u € 35,- (incl. BTW) en van een groot
rijbewijs € 70,- (incl. BTW).
Hoe lang duurt het voor ik mijn vernieuwd rijbewijs bij
de gemeente kan ophalen?
Dat is afhankelijk van de verwerkingscapaciteit van keuringspapieren door het C.B.R. in Eindhoven
Meer weten?
Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog meer vragen, neem
dan contact op met Indra Kandhai (secretaris/penningmeester, tel. 045- 571 99 55.
Mailen mag ook naar ika@vakbondabw.nl

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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De Vakbond ABW biedt aan al haar leden de mogelijkheid om gebruik te maken van een voordelig tarief voor
een medische keuring van klein of groot rijbewijs.

Voor u gelezen
Bronnen: rijskoverheid.nl/ministeries/sociale zaken en werkgelegenheid
Onderstaande tabel geeft de bruto bedragen per uur aan bij een
36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 juli 2013
Leeftijd

AANPASSING MINIMUMLOON PER 1 JULI 2013
De hoogte van het brutominimumloon hangt af van uw
leeftijd. De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar
op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de
gemiddelde cao-lonen in Nederland.
In een ministeriële regeling is geregeld dat het afgeronde (bruto)
minimumloon per 1 juli 2013 met 0,57% wordt verhoogd.
De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen
per 1 juli aanstaande eveneens met dat percentage worden
verhoogd.
Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2013 vastgesteld op €
195,96 op jaarbasis
€ 51.145,56. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast, en blijft
voor 2013 derhalve € 195,58 per dag, op jaarbasis € 50.853,00.
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2013 (bruto per
maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantiebijslag):
Leeftijd
23 jaar
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Staffeling
100 %
85%
72,5%
61,5%
52,5%
45,5%
39,5%
34,5%
30%

Per maand
€ 1.477,80
€ 1.256,15
€ 1.071,40
€ 908,85
€ 775,85
€ 672,40
€ 583,75
€ 509,85
€ 443,35

Per week
€ 341,05
€ 289,90
€ 247,25
€ 209,75
€ 179,05
€ 155,20
€ 134,70
€ 117,65
€ 102,30

Per dag
€ 68,21
€ 57,98
€ 49,45
€ 41,95
€ 35,81
€ 31,04
€ 26,94
€ 23,53
€ 20,46

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige
werkweek. Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een
volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38
of 40 uur per week.
Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon.
Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de
bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per
persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.
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36 uur
per week
23 jaar + € 9,47
22 jaar € 8,05
21 jaar € 6,87
20 jaar € 5,83
19 jaar € 4,97
18 jaar € 4,31
17 jaar € 3,74
16 jaar € 3,27
15 jaar € 2,84

38 uur
per week
€ 8,98
€ 7,63
€ 6,51
€ 5,52
€ 4,71
€ 4,08
€ 3,54
€ 3,10
€ 2,69

40 uur
per week
€ 8,53
€ 7,25
€ 6,18
€ 5,24
€ 4,48
€ 3,88
€ 3,37
€ 2,94
€ 2,56

De hierboven genoemde bedragen gelden als richtlijn. Bij het
berekenen van uw loon moet uw werkgever altijd uitgaan van
het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand.
Afronding van het totaalbedrag mag er niet toe leiden dat u een
salaris krijgt dat onder het wettelijk minimumloon ligt.
Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw en Staatscourant 1
mei 2013, nr. 11355.

VROUWEN VEEL LAGER PENSIOEN DAN MANNEN
Vrouwen krijgen in Nederland gemiddeld 40% minder pensioen
dan mannen. Nederland scoort daarmee iets slechter dan de
meeste andere landen in de Europese Unie.
In de Europese Unie ligt het gemiddelde gat tussen het pensioen
van mannen en vrouwen op 39%. Dat blijkt uit een studie die
de Europese Commissie op 3 juni jl. heeft gepubliceerd. De
studie baseert zich op cijfers uit 2010.
In Luxemburg is het verschil het grootst. Daar is het pensioen
van mannen 47% hoger dan van vrouwen. Duitsland volgt
met een verschil van 44%. In Estland en Slowakije zitten de
pensioenen van de vrouwelijke en mannelijke 65-plussers het
dicht bij elkaar, met verschillen van respectievelijk 4 en 8%.
Opvallend is dat het verschil in pensioen tussen mannen en
vrouwen veel groter is dan het verschil in loon, dat ligt op 16%.
Volgens de Commissie komt dit omdat vrouwen niet alleen
minder verdienen, maar ook minder uren en vaak minder jaren
werken.
Bron: Financieel Dagblad 03-06-2013.

Gouden bruiloft
Op 10 augustus a.s. vieren de heer en
mevrouw P.L.E. Ermers uit Brunssum
hun 50-jarige bruiloft.
Vanaf deze plaats onze hartelijke
gelukwensen! Een nog lange en goede
toekomst samen wordt jullie toegewenst door de Vakbond ABW! Proficiat!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen juli 2013
D.E. Day uit Spaubeek
L.N.F. Hahn uit Geilenkirchen
H.A.G. Hartkamp uit Hoensbroek
B.M.P. Kreemers uit Hoensbroek
W.R.H. Kunstek uit Landgraaf
A. Leunissen uit Voerendaal
J.P.A. Meulenberg uit Guttecoven
E.F.M. Paquay uit Brunssum
J. Postema uit Brunssum
A.A. Wilbrink uit Heerlen
P.A. Willen uit Grevenbicht
40-jarige jubilarissen juli 2013
J.W. Dohmen uit Born
G.H. Nijsten uit Beek
L. Spelthaen-Amkreuts uit Kerkrade
60-jarige jubilaris juli 2013
B.J. Princen uit Gulpen

25-jarige jubilarissen augustus 2013
M.P.P.P.L. Amzghal uit Heerlen
E.E.J. Blokzijl-van de Berg uit Kerkrade
B. Meese-Wolters uit Bocholtz
M.J.M.G. Roijen uit Margraten
J.J.H. Snoeren uit Valkenburg
Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte
proficiat!

Overleden
Op 18 maart 2013 overleed in de
leeftijd van 46 jaar ons bondslid
mevrouw E.H.de Bruyn uit Brunssum

Op 22 april 2013 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
dhr. L.T.H. Hanneman uit Heerlen
Op 24 april 2013 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
mevrouw M.J.E.M. Bijsmans uit Heerlen
Op 9 mei 2013 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
de heer J.P.P. Cuperus uit Eygelshoven
Op 18 mei 2013 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
mevrouw D. Tempelman-Jonker uit
Heerlen

Op 8 april 2013 overleed in de
leeftijd van 68 jaar ons bondslid
de heer F.A. van der Linden uit Elsloo

Op 19 mei 2013 overleed in de
leeftijd van 62 jaar ons bondslid
mevrouw W.M.M. Bleijleven-Kohlen uit
Heerlen

Op 9 april 2013 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevr. M. Fuhren-Arends uit Kerkrade

Op 27 mei 2013 overleed in de
leeftijd van 49 jaar ons bondslid
de heer W.E. Rütter uit Geleen

Op 9 april 2013 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
mevrouw M.S. Oberndorff-Duijsings uit
Maastricht

Op 12 juni 2013 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer L.J.A. Reynders uit Kerkrade

Op 15 april 2013 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
de heer A.E.A. Bout uit Hoensbroek

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

Evaluatie belastingservice IB 2012
De Hulp bij Aangifte (Huba-) campagne van de Vakbond
ABW zit er weer op.
Van medio februari tot 1 mei jl. zijn we druk in de weer geweest om de aangiftes Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen 2012 in te vullen voor onze leden.
In totaal hebben we 1758 aangiftes ingevuld voor onze leden.
Hieruit is wederom af te leiden dat heel veel van onze leden
weer gebruik hebben gemaakt van deze gratis service van de
bond.
Ook dit jaar hebben we als extra service aan onze leden alle
toeslagen die ze in 2012 en 2013 ontvangen hebben gecontroleerd op het toetsingsinkomen. Ook hebben we daar waar
er nog geen toeslagen waren en bleek dat de leden er toch
recht op hadden, alsnog aangevraagd.
Het precieze aantal leden voor wie we de toeslagen hebben
aangevraagd c.q. gewijzigd is moeilijk te traceren, daar alle
handelingen van alle toeslagen gaan via de website mijn.toeslagen.nl

de ABW goede campagne dankzij enerzijds alle kennis verkregen vanuit de Belastingdienst Limburg en Arno Ruijten
en anderzijds dankzij onze vrijwilligers t.w. Clemente CescoResia, Werner Gerards, Irma Heida, Ans Kolenburg, Nico
Roijen, Carina Ruijten, Klaas van der Sleen en Wiel Wittenbernds.
Samen hebben we deze Huba-klus geklaard!

Op woensdag 15 mei jl. heeft een evaluatie plaatsgevonden
met ons eigen team van vrijwilligers. En de algemene conclusie is dat we met z’n allen een goede en relaxte Huba-campagne hebben gevoerd.
Voorzitter Jack Hurxkens blikt dan ook terug op een voor

V.l.n.r. een deel van de vrijwilligers zittend: Ans Kolenburg, Irma
Heida en Nico Roijen. staand: Clemete Cesco Resia, Wiel Wittenbernds en Werner Gerards. Op de foto ontbreken Carina Ruijten
en Klaas van der Sleen.
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Uitslag OR-verkiezingen
WOZL en Op de Bies
UITSLAG VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRAAD WOZL
Op woensdag 5 juni jl. vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe Ondernemingsraad bij WOZL en wel in 5 bedrijfsonderdelen
t.w. Detachering OZL BV, Beschut OZL BV, Groen OZL, WOZL Ondersteuning BV en Post OZL BV.
Met uitzondering van het bedrijfsonderdeel Post OZL deed de Vakbond ABW in 4 bedrijfsonderdelen mee aan de verkiezingen.
Er is een aardige campagne gevoerd en dat die succesvol was blijkt
dan ook uit de uitslag.: De Vakbond ABW is gekozen in alle 4 bedrijfsonderdelen waar ze kandidaten had en in het bedrijfsonderdeel Detacheringen BV zijn we zelf de grootste en bekleden we 7
zetels.
De Vakbond ABW ging voor winst en dat die winst is gerealiseerd is
dan ook te danken aan de inzet van onze kaderleden bij WOZL, de
ABW-leden bij WOZL en alle werknemers bij WOZL die hun stem
hebben uitgebracht op de ABW-kandidaten.
Dus, PROFICIAT aan alle ABW-leden van de nieuwe Ondernemingsraad WOZL, héél veel succes gewenst in de nieuwe OR en
DANK aan alle ABW-leden én werknemers van WOZL die hun stem
hebben uitgebracht op de ABW-kandidaten. Samen staan we sterk!
De ABW Ondernemingsraadleden kunnen rekenen op onze steun,
want een sterke Ondernemingsraad is noodzakelijk. Samen gaan
we de OR-kar trekken bij WOZL, mede ook vanwege alle belangrijke
politieke ontwikkelingen die in het verschiet liggen. In het onderstaande een overzicht van de uitslag per bedrijfsonderdeel.
Detachering OZL BV

Groen OZL BV

Vlnr: Leon Wijnands, Harry Bogers rn D. Dijkstra.
WOZL Ondersteuning BV
Annie Beckers-Kasperek
Het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, kortweg WOZL, is door de 11 gemeenten
in Parkstad en Heuvelland opgericht als Gemeenschappelijke Regeling, en voert namens
hen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Dat betekent concreet dat in deze regio ruim 4700 mensen via WOZL aan passend
werk worden geholpen. De betrokken gemeenten zijn: Brunssum,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening houdt het beheer van de wachtlijst in, de voorbereiding op passende tewerkstelling en de voorbereiding van de aanvraag van herindicaties. Daarbij
hoort de begeleiding van burgers met een wsw-indicatie naar een
passende werkplek en het toezicht daarop. Tevens beheert en verantwoordt WOZL de gemeentelijke budgetten die voor de sociale
werkvoorziening zijn vrijgemaakt.
Het koppelen van mensen-met-een-beperking aan bedrijven die
voor hen passend werk hebben,- dat is dus in de kern de belangrijkste opdracht voor WOZL.

LEES MEER OP
Vlnr: (boven) John Oostdijk, Henri Simon, Dieter Röszler, Wim
Vincken, (onder) Wim Krewinkel, Fred Burhenne, Albert Hakens

WWW.VAKBONDABW.NL

Beschut OZL BV
OP DE BIES
Op 17 april jl. vonden er OR-verkiezingen plaats
bij Op de Bies. Namens de Vakbond ABW is Marlies van Rooijen-Voragen gekozen in de OR.
Proficiat Marlies en heel veel succes toegewenst!

Vlnr: Dick Hartgers, Kas Jacek, Tiny Keijdener
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Op de Bies ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking
in de regio Parkstad en omgeving. Hierbij gaat Op de Bies ervan uit
dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling wil geven aan zijn leven.

Celanese
Bij Celanese wordt op dit moment gekeken naar noodzakelijke wijzigingen in de pensioenregeling. In eerste instantie verloopt het
overleg met de Ondernemingsraad.
Chromaflo
Medio april jl. is er bij dit bedrijf een onderhandelingsresultaat
tot stand gekomen betreffende een nieuwe CAO. De inhoud is als
volgt: Looptijd 1 jaar, te weten van 1 januari t/m 31 december
2013; Uitkering bonus van 1,7 % in juni 2013; Eenmalige bruto
uitkering van € 300,00; Duurzame inzetbaarheid: Dit blijft belangrijk voor de werkgever en hieraan wordt aandacht besteed; ATV
dagen dienen maandelijks opgenomen te worden, behoudens in
de zomerperiode; Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over het opnemen en verjaren van verlof. Inmiddels hebben de leden het akkoord geaccepteerd en is er sprake van een nieuwe CAO.
DocMorris
Eind april jl. is er een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen
betreffende een nieuwe CAO. De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere: Looptijd 1 jaar, te weten vanaf 1 april 2013 t/m 31
maart 2014; Loonsverhoging totaal 2,2 %, waarvan 2,0 % delta
en 0,2 % vast; Voor iedere medewerker een WIA hiaatverzekering;
Einde 2013 nieuw PMP beoordelingssysteem; Aanpassing bonussysteem: vanaf C2 en hoger recht op bonus; Flexdagen: werkgever
kan in overleg met de OR twee flexdagen als collectieve feestdag/
verlofdag vaststellen; Verjaring verlof na 5 jaren. Inmiddels hebben de leden zich akkoord verklaard met dit resultaat en is er sprake van ene nieuwe CAO.
DSM
Zoals reeds vermeld in de vorige Vizier zijn er al enige deelakkoorden bereikt met betrekking tot het onderwerp “1 CAO DSM Nederland”. Naar verwachting zal er eind juni 2013 een akkoord zijn
met betrekking tot deze ‘1 CAO’.
OCI Nitrogen
Het CAO principeakkoord waarvan we melding maakten in de vorige Vizier is inmiddels door de leden geaccepteerd en er is sprake
van een nieuwe CAO. De bonden hebben inmiddels het principeakkoord ondertekend.

Op de Bies biedt verschillende vormen van ondersteuning:
•
24 uursopvang. Cliënten die gebruik maken van de 24 uursopvang
wonen op de centrumlocatie in Landgraaf, of in een van de andere
woningen in Hoensbroek, Simpelveld, Lauradorp of Kerkrade.
•
Op de Bies ondersteunt ook cliënten die zelfstandig of thuis
bij hun ouders wonen. In deze situaties kan Op de Bies deze
mensen ondersteunen daar waar zij dat nodig vinden door
bijvoorbeeld: thuiszorg, dagbesteding, vakantieopvang of de
mogelijkheid tot logeren.

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...
Odyssee
In de afgelopen periode werden we
door Odyssee benaderd voor het afsluiten van een Sociaal Plan.
Odyssee wordt geconfronteerd met een structureel dalende omzet
van zo’n 30 % en hierdoor is het noodzakelijk dat een deel van de
werknemers ontslagen moet worden. Het Sociaal Plan is inmiddels
afgesloten en in de komende maanden zal een en ander tot uitvoering worden gebracht.
RPC
Het pensioencontract is afgelopen en inmiddels tijdelijk verlengd.
Er wordt op korte termijn gekeken naar een meerjarige voortzetting. Eventuele wijzigingen worden met de bonden en daarna uiteraard met de leden, besproken.
SABIC
In de vorige Vizier hebben wij het een en ander vermeld met betrekking tot het WIN project. Inmiddels is bekend dat in totaal
ongeveer 400 banen zullen verdwijnen. Het betreft ruim 100 flexibele medewerkers en ongeveer 300 medewerkers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn.
SDI
De aankondiging dat de locatie van Refresco/SDI op de Beitel gaat
sluiten is hard aangekomen. Hierdoor wordt een 75 tal medewerkers boventallig. Er wordt overleg gevoerd over een Sociaal Plan.
De OR kijkt kritisch naar de economische noodzaak van de sluiting.
Vixia
De Ondernemingsraad formuleert een advies op de reorganisatieplannen fase 2. Het Sociaal Plan is van toepassing. Uiteraard zal
gekeken worden naar een correcte uitvoering hiervan en het nakomen van de afspraken over het Mobiliteitscentrum van Sittard/
Geleen.
Vizyr (voorheel SROL)
In afwachting van de harmonisatie van de beide arbeidsvoorwaardenregelingen is er voor 2013 alleen een collectieve loonstijging
afgesproken van 2%.
WOZL (voorheen Licom)
Inmiddels zijn de OR verkiezingen achter de rug (zie ook pag. 14).
Duidelijk is dat WOZL niet meer wil tornen aan de eerder eenzijdig
gewijzigde arbeidsvoorwaarden inzake jubileumuitkering en vergoeding bij beëindiging dienstverband.

De centrumlocatie van Op de Bies ligt in Landgraaf. Ook heeft Op de
Bies woningen in Hoensbroek, Simpelveld, Lauradorp en Kerkrade.
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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: .......................

