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PRETTIGE FEESTDAGEN
Mede namens het hoofdbestuur en onze collega’s
op het bondskantoor wenst het dagelijks bestuur
van de Vakbond ABW alle leden, hun partners en
alle andere huisgenoten, alsmede alle zakelijke
relaties prettige feestdagen en een goede
jaarwisseling toe.
Wij hopen dat het jaar 2014 voor U en de Uwen
in alle opzichten een goed jaar zal worden.

Jack Hurxkens, voorzitter
Indra Kandhai, secretaris/penningmeester
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Om te noteren
•

Het bondskantoor is gesloten van
maandag 23 december 2013 tot en
met vrijdag 4 januari 2014

•

Vizier verschijnt minimaal 6 keer
per jaar.

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt op 18 februari 2014.

•

U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
13 januari 2014

•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

De tijd vliegt voorbij, constateer ik als ik alweer mijn laatste column van dit jaar
aan het schrijven ben. Meestal als je aan het eind van het jaar zit, dan is het heel
gangbaar dat je even terugblikt op dat wat geweest is, en je daarna focust op het
nieuwe wat gaat komen.
Blik ik terug dan vind ik dat het jaar 2013 de boeken in gaat als een jaar van
wetenswaardigheden en extremen. Zo kreeg Nederland op 30 april 2013 voor
het eerst sinds 1890 weer een koning in de persoon van Willem-Alexander.
Daarna kregen we na lange tijd een van de warmste zomers met heel veel
hittegolven en als we het toch over het weer hebben, zien we dat deze herfst in
de top-5 van natste herfstseizoenen komt sinds 1901.
Ook was het onlangs al weer 25 jaar geleden dat in Nederland het allereerste
e-mailbericht werd ontvangen. Tegenwoordig heeft 94 % van de Nederlanders
internet en nu zijn we er zo gewend aan dat we ons een leven zonder internet
haast niet kunnen voorstellen.
En na veel gemopper uit Brussel krijgt de Nederlandse begroting voor volgend
jaar eindelijk de goedkeuring van Europees begrotingscommissaris Olli Rehn,
ook al blijft het begrotingstekort boven de norm van 3 %. De zes miljard euro aan
bezuinigingen – mijns inziens nog altijd teveel - zijn volgens Rehn voldoende. De
begroting voldoet aan de eisen, maar bevat geen enkele ruimte voor tegenvallers,
constateert de Europese Commissie. Het advies aan Nederland is daarom de
plannen strikt door te voeren, omdat het tekort anders hoger uitpakt. Brussel
houdt Nederland de komende tijd nauwlettend in de gaten.
En dan het woord participatiesamenleving, een woord dat door de leden
van het Genootschap is uitgeroepen tot woord van het jaar. Het woord
participatiesamenleving dook in september jl. op toen koning Willem-Alexander
het gebruikte in zijn troonrede. Volgens Onze Taal betekent het een samenleving
waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en
omgeving.
Om uw geheugen op te frissen, vorig jaar won het woord plofkip de verkiezing
en in de jaren daarvoor het woord weigerambtenaar (2011), gedoogsteun (2010)
en twitteren (2009).
En dan de toekomst. Wat zal die ons brengen? Het goede nieuws is dat
Nederland weer uit de recessie is. De economie groeit weer volgens het CBS. Ook
het vertrouwen van de consument nam sterk toe. Consumenten waren voor het
eerst sinds het voorjaar van 2011 weer positief.
Deze uitkomst geeft aan dat er voor het eerst sinds het voorjaar van 2011 er
meer optimisten zijn dan pessimisten en laten we hopen dat die trend zich blijft
voortzetten.
Graag reken ik mezelf tot de optimisten en met die
mindset vraag ik me af wat het jaar 2014 ons zal
brengen? Ik hoop in ieder geval een nog sterkere
opleving van de economie, het vasthouden van het
consumentenvertrouwen, méér banen en dus een
lagere werkloosheid en een behoorlijke investering
in de kenniseconomie van Limburg. Alleen hierdoor
kunnen we onze concurrentiepositie als provincie
Limburg blijven behouden en voorkomen dat de
werkgelegenheid in Limburg blijft.
2014 is voor de Vakbond ABW een jubileum jaar,
want op 23 september viert de Vakbond ABW haar
70-ste geboortedag en daar ben ik als uw voorzitter
best fier op. Maar voordat het zover is, hebben we
eerst nog het WK voetballen in Brazilië. En dat vind
ik toch ook wel iets om naar uit te kijken. Zoals ik
al eerder zei; ik ben een optimist dus ik blijf erin
geloven.
Prettige feestdagen!
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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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.

WWW

UW ADRESGEGEVENS

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.

Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd
met de situatie dat de adresgegevens van onze
leden en de bijbehorende gegevens van hun
werkgever niet kloppen.
Dit kan funeste 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!

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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ABW benoemt 100-jarig lid Ben Princen tot Erelid
Maandag 25 november jl. was weer zo’n bijzonder mooie dag in de geschiedenis van de Vakbond ABW, nl. een dag die
we koesteren omdat een van onze leden zijn 100ste verjaardag vierde. Deze keer was het de heer Ben Princen uit
Gulpen.

De Vakbond ABW wilde zo’n mijlpaal niet ongemerkt voorbij
laten gaan en was dan ook aanwezig in het Zorgcentrum
Dr. Ackenshuis in Gulpen om de eeuweling te verrassen
met een leuk verjaardagscadeau, nl. de toekenning van het
erelidmaatschap van de Vakbond ABW, de bond waar hij 60
jaar lid van is.
Vooraf aan de mooie woorden van de burgemeester van
Gulpen, Bas van den Tillaar, was het de eer aan secretaris/
penningmeester Indra Kandhai en Bea Dresen van het
secretariaat om het goede nieuws aan de 100-jarige te vertellen.
Samen overhandigden ze hem de oorkonde van het
erelidmaatschap ingelijst in een mooie fotolijst, een bos
bloemen en een cadeau waarin de link met onze vakbond en
de grote hobby van de heer Princen, namelijk zingen, goed
samenkomen.
De CD’s ‘Witste nog Koempel’ en ‘Dér Letste Koempel Deet De
Lamp Oet’ waren een goede keuze. De heer Princen was ook
erg in zijn nopjes met deze benoeming. In gezelschap van zijn
zoon Gerard bedankte hij zijn Vakbond ABW voor deze mooie
onderscheiding.

motorrijder (BMW, FM en Ariel) en koorzanger pur sang. Dat
is Ben Princen uit Gulpen.
Hij heeft vroeger heel veel en graag gezongen o.a. in het
Rumpener Koor (Brunssum) en werd op de orgel begeleid door
zijn toen nog in leven zijnde vrouw. Daar zijn gezichtsvermogen
nagenoeg weg is, is het luisteren naar muziek nu een nog
grotere hobby en passie geworden.
In 2013 zijn er 5 oud-mijnwerkers die 100 jaar worden. Van
die 5 is de heer Princen de man met de meeste dienstjaren
ondergronds. Hij heeft namelijk 37 jaar ondergronds gewerkt
in de Staatsmijn Hendrik.
Vanaf 2004 woont hij in het Zorgcentrum Dr. Ackenshuis in
Gulpen.
Noot: De eerste keer dat de Vakbond ABW het erelidmaatschap
toekende aan een 100-jarig lid vond plaats op 10 februari 1998. De
heer Bèr Custers uit Susteren ontving die toen voor het eerst.
Toen de Vakbond ABW op 23 september 2004 60 jaar bestond
ontvingen de oud-voorzitters van de Vakbond ABW, t.w. de heren
Daan Brandt, Wiel Smeets en Leo Noy ook het erelidmaatschap.

Ondergrondsmijnwerker, bloemenstekker, hondendresseur,
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Participatiewet
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de
Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van deze wet wordt nog
uitgewerkt.
Hoofdpunten Participatiewet
Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet
nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord. De nieuwe
wet gaat onder meer het volgende inhouden:
Wajong
• De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen
die volledig en duurzaam niet kunnen werken.
• Iedere 5 jaar komt er een herkeuring.
• Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering,
kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze
mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de
gemeenten. De gemeente verzorgt zo nodig een uitkering
op bijstandsniveau.
• Ook mensen die al een Wajong-uitkering hebben worden
herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen
heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op
bijstandsniveau en hulp bij re-integratie.
Wsw
Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten
voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen
een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu
in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen
geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een beschutte
werkplek te bieden.
In het sociaal akkoord staat dat loonkostensubsidie in de
plaats komt van loondispensatie. De overheid betaalt het
verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van de productiviteit
van de werknemer) en het wettelijk minimumloon. Deze
loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk
minimumloon. De werkgever betaalt het verschil tussen het
wettelijk minimumloon en het cao-loon van de werknemer. In

het sociaal akkoord is opgenomen dat het inkomen uiteindelijk
kan doorgroeien tot 120%.
Meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk
Werkgevers zijn bereid in totaal 100.000 mensen met een
arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook is afgesproken
dat de overheid 25.000 mensen extra aan het werk helpt. Als
de werkgevers en de overheid de jaarlijkse aantallen niet halen,
dan komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in het
sociaal akkoord.
Behandeling wetsvoorstel Participatiewet
Het gaat hier om voorgenomen beleid. De Participatiewet moet
nog verder worden uitgewerkt. Daarna zal de Tweede Kamer
het voorstel behandelen. Na goedkeuring door de Tweede
Kamer moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen en
goedkeuren.
Achtergrond Participatiewet
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel
mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving.
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet
sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen.
Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te
werken.
Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een
sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De
Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet
blijven.
Bron: www.rijksoverheid.nl

OR-verkiezingen Dalli De Klok
Van de nieuwe OR bij Dalli de Klok maken twee
ABW-leden deel uit, t.w. de heren Bert Nijssen
(foto links) en Hans Janssen (foto rechts).
Van harte proficiat Bert en Hans en héél veel
succes toegewenst!
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Inloopavond WOZL medewerkers
Op maandagavond 7 oktober jl. werd voor de werknemers van WOZL en overige belangstellenden een inloopavond
georganiseerd in het “Cultuurhuis Heerlen”. Sprekers waren Will Kapell en Herman Tummers.

Waarom een inloopavond
In september 2013 hebben alle leden van de Vakbond ABW die
werkzaam zijn bij WOZL een nieuwsbrief ontvangen, waarin
o.a. nader werd ingegaan op:
• Angstcultuur binnen WOZL
• Passend werk bij WOZL
• CAO medewerkers bij WOZL
• Participatiewet

Herman Tummers
Als vakorganisatie wisten we op voorhand dat, gezien de
ontwikkelingen bij WOZL en de daarbij gepaarde emoties, het
niet makkelijk is om in een nieuwsbrief volledige duidelijkheid
te geven.
Daarom was het voor ons meer dan vanzelfsprekend dat we
onze leden niet alleen extra ruimte wilden aanbieden voor
het verkrijgen van informatie hierover tijdens onze reguliere
spreekuren op het bondskantoor, maar daarnaast ook de
mogelijkheid wilden bieden om de ontwikkelingen bij WOZL
centraal en plenair te laten staan via een inloopavond.
De spreekuren op ons bondskantoor en een aantal telefonische
gesprekken hebben voor een aantal leden reeds voldoende
duidelijkheid verschaft.
Andere leden gaven er de voorkeur aan om hun vragen middels
een open discussie voor te leggen op de geplande inloopavond
op 7 oktober jl. en dat is goed gelukt.
In het onderstaande gaan we in op de behandelde onderwerpen.
Angstcultuur
Al enkele maanden rouleert het begrip angstcultuur binnen
en buiten WOZL. Werd dit begrip in eerste instantie nog
genoemd in relatie tot de CAO medewerkers, gaandeweg
werd ook duidelijk dat een aantal medewerkers met een SW
dienstverband bang was en is om hun functie en zelfs baan te

verliezen. Ook kritiek werd en wordt niet op prijs gesteld. In een
aantal gevallen wordt dan gedreigd met ontslag. En uiteraard,
als we kijken naar de ontwikkelingen de afgelopen maanden
en de wijze waarop met medewerkers is omgesprongen kunnen
we niet anders als deze signalen serieus nemen.
De signalen van SW-medewerkers die bij de Vakbond ABW
binnen zijn gekomen zullen, samen met de reacties die de
andere bonden verzameld hebben, gebundeld worden in een
zwartboek. Dit zal worden aangeboden aan het DB van WOZL
Passend werk bij WOZL
De discussie over het bieden van passend werk aan mensen
met een Wsw-indicatie gaf voldoende gespreksstof en
dan met name voor die medewerkers die ten tijde van het
faillissement zonder project thuis kwamen te zitten. Verder
kwamen ook medewerkers die momenteel zonder project thuis
zitten en angst hebben voor de afbouw en vervreemding van
werkzaamheden binnen de diverse Bv’s veelvuldig aan de orde.
Daarnaast werd door een cliëntenvertegenwoordigster
aandacht gevraagd voor een frequent voorkomend feit, nl.
dat als medewerkers moeilijk te herplaatsen zijn die te laten
doorstromen naar AWBZ instellingen.
Deze medewerkers die toch wel tot de zwakkere doelgroep
behoren krijgen een vaststellingsovereenkomst ter ondertekening voorgelegd, zonder dat zij zich realiseren wat zij
ondertekenen.
De Vakbond ABW heeft middels een brief aan de WsW raden
in Parkstad aandacht gevraagd om met name deze “uitstroom”
eens in kaart te brengen.
CAO-medewerkers bij WOZL
Wat de CAO-medewerkers van WOZL betreft, is het van belang
om in eigen procedures tijdelijk pas op de plaats te maken.
De gezamenlijke vakbonden zijn een juridische procedure
gestart inzake de mogelijkheid van opvolgend werkgeverschap.
Binnen niet al te lange termijn zal hierover een gerechtelijke
uitspraak bekend zijn, welke als precedent zal kunnen gelden
voor de gehele groep cao-ers waarvan de contracten niet
verlengd worden.
Participatiewet
Ook de status en ontwikkelingen die op dit moment nog gelden
voor de participatiewet, werden middels een “powerpoint”
presentatie toegelicht. Momenteel heeft de staatssecretaris
de contouren van haar wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
voorgelegd en deze zal dit najaar worden behandeld.
De vakorganisaties hebben al laten te weten, dat zij er van uit
gaan, dat het sociaal akkoord wat is afgesloten gevolgd wordt.
Op onderdelen wijkt de staatssecretaris al van dit akkoord af.
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummers 20,21, 22 en 23

ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO METALEKTRO
Na het voeren van vele acties op regionaal en landelijk niveau is
er eindelijk een onderhandelingsakkoord in de Metalektro. De
cao heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot 1 mei 2015.
Lonen
Gedurende de looptijd krijgen de werknemers een loonsverhoging
van gemiddeld 4.2%. De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-12-2013 2,35%
- per 01-08-2014 1,5%
- per 01-01-2015 0,35%
Jongeren
Om de sector voor jongeren aantrekkelijker te maken, krijgen
jongeren tot 23 jaar er per 01-01-2015 nog eens 3% extra bij.
Sectorplan
Werkgevers en vakbonden gaan gezamenlijk een sectorplan
opstellen in het kader van het Techniekpact. In dat sectorplan
worden afspraken gemaakt over scholing, leerwerkplekken
en stageplaatsen. Ook worden afspraken vastgelegd over hoe
vakmensen voor de techniek te behouden en de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Bovendien komen
er zogeheten Servicepunten Techniek, om technici die hun werk
(dreigen te) verliezen te helpen bij het vinden van ander werk.
PRINCIPEAKKOORD CAO METAAL & TECHNIEK
Kort na het bereiken van een onderhandelingsresultaat in de
Metalektro werd een principeakkoord bereikt in de Metaal &
Techniek. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2013 tot en met
28 februari 2015.
Lonen
Gedurende de looptijd krijgen de werknemers een
loonsverhoging van gemiddeld 3,5%, bestaande uit een
structurele loonsverhoging en een premieverschuiving van de
werknemer naar de werkgever:
• werknemers krijgen voordeel uit het overgangsrecht
VPL (vroegpensioen). Omdat werkgevers de premie gaan
betalen, gaan werknemers er gemiddeld 2% op vooruit;
• daarnaast worden de lonen structureel verhoogd: per 0110-2014 1,5%.
Jongerenschalen
De cao-loonschalen van jongeren tot 23 jaar in het bezit van
een vakdiploma en/of voortgezet vakdiploma worden per 1
januari 2014 met 3% extra verhoogd.
Oudere werknemers
Met het oog op duurzame inzetbaarheid van oudere
werknemers, blijven de bestaande afspraken in de cao overeind.
Cao-partijen zetten zich ervoor in dat extra vrije dagen voor
deze groep ook gebruikt worden. Daarnaast wordt onderzocht
of het inroosteren van een vierdaagse werkweek voor oudere
werknemers mogelijk kan worden gemaakt.
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Vroegpensioen
De 58+ regeling voor vroegpensioen wordt voortgezet. Vanaf
2014 is de start-mogelijkheid 58,5 jaar, omdat dan met de
maximale duur van 38 maanden WW de aansluiting op het
vroegpensioen kan worden gehaald.
Sectorplan
Werkgevers en bonden gaan zorg dragen voor een Sectorplan
(‘banenplan’) om de sector aantrekkelijker te maken voor
jongeren en werkloosheid tegen te gaan. Daarnaast komen
daarin afspraken te staan om werknemers gezond hun pensioen
te laten bereiken en over het behoud van vakmensen in de
sector. Dit Sectorplan wordt gemaakt in overeenstemming met
de afspraken in het Sociaal Akkoord en het Techniekpact.
Duurzame inzetbaarheid
Met het oog op duurzame inzetbaarheid worden afspraken
gemaakt over de inzet van re-integratie en loopbaancoaches
en wordt onderzocht welke invulling kan worden gegeven
aan een volgende fase van het project ‘Alles draait om jij’.
Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen
worden middelen vrijgemaakt om initiatieven in de branche te
ontplooien.
Overig
Werkgevers en bonden maken zich samen hard voor gelijk
loon voor gelijk werk, ook voor grensoverschrijdende arbeid
(WAGA), zodat oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden
wordt tegengegaan.
PRINCIPEAKKOORD CAO TAXIVERVOER
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2015.
Lonen
De lonen worden per 01-01-2015 verhoogd met 1%. Op 1
januari 2014 vervalt trede 1 van de loonschaal voor het rijdend
personeel. Nieuwe werknemers worden meteen in loonschaal 2
geplaatst. Als gevolg hiervan gaan ook de jeugdlonen omhoog,
omdat die gekoppeld zijn aan de laagste loontrede.
Eenmalige uitkering
Per 01-11-2015: € 75,00 (bruto). Werknemers die op 1
november 2015 in dienst zijn van een taxi-onderneming,
krijgen in november 2015 deze eenmalige uitkering. Parttimers
en MUP-krachten ontvangen deze uitkering naar rato van de
omvang van hun dienstverband.
Feestdagen
Bij werken op een feestdag kan men kiezen of men als
compensatie een vrije dag wil hebben of dat men deze
compensatie in geld uitbetaald wil hebben.
Overuren en meeruren
Voor 1 januari moet men melden of men de meeruren of

overuren die in het komende jaar in tijd of in geld wil hebben.
Kies men voor geld, dan moeten de meeruren uitbetaald
worden in de maand nadat men die uren heeft gemaakt.
Overuren worden uitbetaald in de maand na afloop van een
kalenderkwartaal.

zwaar werk. Dit is het geval bij rolstoelvervoer met een auto
waarin geen liftinstallatie is.

Schoolvervoer
Gaat men tijdens een schooljaar op parttimebasis schoolvervoer
rijden, dan kan ook de jaarurenregeling worden toegepast.

Rij- en rusttijden
Zodra er een nieuw arbeidstijdenbesluit voor de taxi-sector door
het ministerie van Infrastructuur & Milieu is vastgesteld, gaat
het SFT deze regeling controleren. Het streven is dat de nieuwe
rij- en rusttijden op 1 juli 2014 ingaan. Bij overtreding van de rijen rusttijden zal het SFT boetes aan bedrijven op leggen.

Opleidingsdagen
In 5 kalenderjaren heeft men recht op 5 scholingsdagen. Voor
MUP-krachten en parttimers naar rato van het aantal verloonde
uren. De opleidingsdagen mogen in het 1e kalenderjaar gegeven
worden. Gebeurt dat niet, dan heeft men recht op 1 dag per jaar.

MUP-krachten
De hele cao geldt ook voor MUP-krachten. Dus ook de
bepalingen over de arbeidstijden, diensttijd, pauze, normering
rijtijd, normering woon- werkverkeer en feestdagen zijn op
MUP-contracten van toepassing.

Vakantiedagen
De nieuwe vakantiewetgeving wordt van toepassing. De
werkgever moet een goede administratie bijhouden. Houdt
de werkgever geen goede administratie bij, dan wordt de
vervaltermijn voor verjaring 5 jaar.

* Een MUP-overeenkomst is een arbeidsovereenkomst met
uitgestelde prestatieplicht. Het grootste verschil met een ‘normaal’
arbeidscontract is dat de arbeidsomvang, het aantal uur dat de
werknemer komt werken, hierin variabel opgenomen is. In de
praktijk zijn dit vaak contracten voor bepaalde tijd. De meest
voorkomende MUP-overeenkomsten zijn het nul-urencontract en
het min-/max-contract. In het min-/max-contract is er een minimum
en een maximaal aantal uur opgenomen dat de oproepkracht per
week gaat werken. In geval van een nul-urencontract is er geen
garantie ten aanzien van het aantal uur dat de oproepkracht
opgeroepen wordt. De werkgever is daarom niet verplicht om de
oproepkracht voor een bepaald aantal uur op te roepen. Echter,
als er werk voorhanden is dat de oproepkracht kan uitvoeren, is de
werkgever verplicht de oproepkracht op te roepen. De oproepkracht
is op zijn beurt verplicht hier gehoor aan te geven.

Loon bij ziekte
Bij ziekte wordt het loon berekend over het gemiddelde aantal
gewerkte uren in de laatste 52 weken. Is men nog geen 52 weken
in dienst, dan wordt gerekend vanaf de datum Indiensttreding.
Maximaal 15 overuren per week worden in de berekening
meegenomen.
Zwangere werknemers
Zwangere werknemers worden op hun verzoek vrijgesteld van

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2013, nummers 20,21, 22 en 23

Watiseenonderhandelingsresultaat?
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.

VASTGELOPEN CAO-ONDERHANDELINGEN GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN
Ook na een laatste onderhandelingsronde op 4 november jl. zijn bonden en
werkgevers er niet in geslaagd een principeakkoord voor een nieuwe cao voor
de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) overeen te komen. Sinds maart 2012
is er negen keer onderhandeld over de nieuwe cao. Volgens de vakbonden zijn
de onderhandelingen nu vastgelopen omdat er geen voordeel zat in het te
onderhandelen pakket voor medewerkers en er ook geen perspectief daarop was.
De afgelopen jaren is er veel en intensief overleg geweest over de cao GIL.
Twee onderwerpen hebben daar steeds in centraal gestaan: aanpassing van
pensioenregelingen en de werktijdenregelingen. Onderzoeken, werkgroepen
en pilots hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben
voorgesteld om tot een raam-cao te komen op basis van de GIL, zodat op
bedrijfsniveau aanvullende of andere afspraken kunnen worden gemaakt, maar
de werkgevers hebben dit voorstel niet overgenomen.
De bonden willen weer terug naar de onderhandelingstafel als de werkgevers ook
daadwerkelijk iets te bieden hebben. De vakbonden gaan zich beraden over de
toekomst van de cao GIL.
EINDBOD CAO SCHILDERS AFGEWEZEN
De leden van de vakbonden hebben het eindbod van werkgevers voor de cao
Schilders afgewezen. De bonden gaan zich nu beraden op het vervolg.
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws
WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2014
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2014.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers
van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1
januari 2014:
• € 1.485,60 per maand
• € 342,85 per week
• € 68,57 per dag
Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant
31007, van 7 november 2013.
‘NEEM JIJ INITIATIEF OP JE WERK?’
Goed, gemotiveerd en gezond werken tot aan je pensioen is
belangrijk. Maar hoe doe je dat?
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
onlangs de website “Neem jij initiatief op je werk” gelanceerd
tijdens een bijeenkomst over flexibel én duurzaam werken in
de Broodfabriek in Rijswijk. Op deze website – een onderdeel
van de campagne “Duurzame Inzetbaarheid” - staan tips en
adviezen om kansen te pakken en initiatief te nemen om de
mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil
met het project werknemers stimuleren te investeren in hun
eigen duurzame inzetbaarheid. Zo blijven werknemers flexibel
inzetbaar bij verschillende bedrijven, zijn ze gemotiveerd en
gezond. Zeker in tijden waarin zelfs vaste banen onder druk
staan, is het voor elke werknemer belangrijk om een goed,
gezond en aantrekkelijk profiel te hebben én te houden. Op de
website kunnen werknemers zichzelf testen, staan praktisch tips
en worden de ervaringen van andere werknemers gedeeld.
NL BEROEPSBEVOLKING INTERNATIONALE TOP
Nederland doet het in vergelijking met andere ontwikkelde
landen goed tot zeer goed in taalvaardigheid, rekenvaardigheid
en probleemoplossend vermogen. Op al deze kernvaardigheden
behoort Nederland tot de wereldtop.
Dat blijkt uit OESO-onderzoek (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) dat het afgelopen jaar is
uitgevoerd onder de groep 16- tot 65-jarigen. De Nederlandse
resultaten staan beschreven in het rapport ‘PIAAC:
Kernvaardigheden voor werken en leven’ dat vandaag is
overhandigd aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs.
Goede prestaties
De taalvaardigheid van Nederlandse volwassenen met een havoof vwo-diploma is als beste gemeten onder 24 OESO-landen.
Samen met vier andere landen neemt Nederland de tweede
positie in op het gebied van rekenvaardigheid bij volwassenen,
de derde positie voor taalvaardigheid en samen met vier andere
landen staat ons land op de derde plaats voor probleemoplossend
vermogen.
Ook Nederlandse jongeren presteren goed. Ze nemen de eerste
plek in voor rekenvaardigheden (samen met vier andere landen)
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en de tweede plek voor taalvaardigheid (samen met twee andere
landen). Nederlandse jongeren presteren ook goed op excellentie:
21% van de Nederlandse jongeren scoort op het hoogste niveau
van taalvaardigheid: zij zijn – samen met jongeren in Japan,
Australië en Finland – koploper.
Grote verschillen
De hoge scores van de Nederlandse beroepsbevolking maken
dat de verschillen binnen Nederland groot zijn. Zo zijn de
rekenvaardigheden van Nederlandse mannen groter dan die
van hun vrouwelijke landgenoten maar scoren de vrouwen
internationaal toch goed. Hetzelfde geldt voor de verschillen
in taalvaardigheid tussen havo/vwo en mbo. Die zijn op een
na het grootst van alle onderzochte landen terwijl mbo’ers het
in internationaal perspectief goed doen. De gemiddelde score
van jongvolwassenen met een MBO diploma ligt hoger dan de
gemiddelde score van deelnemers met een afgeronde opleiding
in het hoger onderwijs in sommige andere landen.
In Nederland is in vergelijking met 17 jaar geleden het
percentage excellenten (van 16% naar 18,6%) en het percentage
laaggeletterden (van 9,4% naar 11,9%) gestegen. In vergelijking
met andere landen zijn er echter weinig Nederlanders die over
heel lage vaardigheidsniveaus beschikken en veel mensen die op
het hoogste niveau presteren (excellenten). Nederland neemt
voor excellente taalvaardigheden samen met Australië de derde
plaats in, na Japan en Finland.
Arbeidsmarkt
De onderzochte vaardigheden hangen nauw samen met
succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt. Mensen die over een
hoog niveau van vaardigheden beschikken, hebben vaker werk
en een hoger inkomen.
Het onderzoek laat duidelijk zien dat Nederland een
diensteneconomie is. De Nederlandse financiële & zakelijke
dienstverlening is duidelijk een koploper op zowel taal- als
rekenvaardigheden. Ook in de publieke dienstensectoren zorg
& welzijn en onderwijs wordt Nederland gerekend tot de betere
landen.
Volgens minister Bussemaker laten de resultaten van het
onderzoek zien dat het Nederlandse onderwijs een uitstekende
basis legt voor een goede deelname aan de arbeidsmarkt
en de samenleving. Ze benadrukt dat door veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen en invloed van ict op ons
leven, het noodzakelijk blijft dat iedereen minimaal over een
startkwalificatie beschikt. Want de komende dertig jaar blijft
kennis de sleutel voor een succesvol Nederland.
Het PIAAC-onderzoek is onder leiding van de OESO uitgevoerd
in 24 landen. In Nederland hebben ruim 5100 mensen tussen 16
en 65 jaar meegedaan aan het onderzoek. De resultaten werden
op 8 oktober jl. nationaal en internationaal gepresenteerd. In het
rapport ‘PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven’ worden
de Nederlandse resultaten weergegeven. Dit rapport is opgesteld
door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) en het
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Even voorstellen...

Michelle Sloen-Crombach

Vakbond ABW: ook voor de nieuwkomers
Voor vakbonden is het moeilijk om nieuwkomers op de arbeidsmarkt te interesseren voor een lidmaatschap. Vaak
lukt dat pas als hulp nodig is. Jammer, want het lidmaatschap van een vakbond kan zoveel meer betekenen. Voor
jong én oud.
Michelle Sloen-Crombach, woonachtig in Schinveld, is 26 jaar en al een
aantal jaren lid van de Vakbond ABW. Tot volle tevredenheid. Zij kwam ABW
op het spoor door haar moeder, die al vele jaren lid is. Ook voor Michelle
was een probleem de reden om de hulp van de vakbond in te roepen. ‘We
hadden een huis gekocht. Dat ging allemaal niet van een leien dakje. De
advocaat van de bond heeft dat heel goed opgelost,’ vertelt Michelle.
Een tevreden lid, dus? Dat bevestigt Michelle graag.
Michelle Sloen werkt sinds 2009 bij Tempo Team Professionals. Zij volgde
de HBO-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Michelle kon al
snel aan de slag bij Tempo Team Professionals. Ze werkte, doorgaans
voor langere tijd, bij diverse gemeenten. Zo was de Schinveldse ruim
anderhalf jaar werkzaam bij de gemeente Weert en nu alweer bijna drie
jaar bij de gemeente Kerkrade. ’Inmiddels ben ik in vaste dienst van het
detacheringsdeel van de uitzendorganisatie. Ik heb een aantal tijdelijke
contracten gehad. Met vragen hierover kon ik steeds bij de Vakbond ABW
terecht. Zo kon ik de juiste beslissingen nemen.’
Michelle heeft zich gespecialiseerd in sociale zaken en dan met name de
bijstand. ‘Dat is heel ruim. Van het opsporen van fraude tot huisbezoeken,
vragen over het recht hebben op een uitkering, tot verzoeken voor een bril
of wasmachine. Het is nog altijd heel interessant. Voor de gemeentelijke
overheid is het vaak handig om terug te kunnen vallen op experts die
ze (tijdelijk) kunnen inhuren. Er is veel specifieke kennis voor nodig die
bovendien up tot date moet blijven. ‘
Als je werkt bij Tempo Team Professionals weet je dat je voor bepaalde tijd een werkplek hebt. Dat betekent regelmatig een nieuw
team collega’s. ‘Gelukkig heb ik altijd leuke collega’s gehad. Mannen en vrouwen die me als ‘iemand van hun’ beschouwden. Je
moet inderdaad aan elkaar wennen en dat ook de tijd geven.’ Toch zou ook Michelle graag een vaste plek willen hebben. Deel uit
maken van een team en dan niet tot het moment dat het contract is afgelopen. ‘Soms hoor ik wel eens van een collega-ambtenaar
dat ze het fijn zou vinden als ik in dienst zou komen. Dat is toch een fijn signaal.’
Michelle’s kennis van met name de Wet op de Bijstand is ook op kantoor van de Vakbond ABW opgevallen. ‘Ik heb een fijn contact
met Will Kapell. Hoewel ik veel kennis heb van specifieke zaken rondom sociale wetgeving, weet ik ook niet alles. In dat geval bel
ik Will en hij heeft me al laten weten het fijn te vinden als hij ook mij zou kunnen bellen als hij een vraag heeft.‘
Zij waardeert vooral dat ze snel wordt geholpen bij Vakbond ABW. ‘Soms lukt het niet om meteen iets uit te zoeken, maar dan is
dat geen probleem. Je wordt teruggebeld al is dat later op de avond.’
Ook waardeert ze de inspanning van de bond om leden, soms specifiek de jongeren, op de hoogte te houden van actuele
ontwikkelingen. ‘Daarom vind ik het ook jammer dat de voorlichtingsbijeenkomst over pensioenen moest worden geannuleerd
omdat er te weinig animo voor was; ik kan me voorstellen dat het voor veel van mijn leeftijdsgenoten een ‘ver van mijn bed
show’ is. Jammer, je steekt er zoveel van op. Niet alleen het pensioen, maar zeker ook de vakbond is voor deze groep vaak ver
weg.’ Ook op haar werk snijdt ze het onderwerp vakbond aan. Maar vaak tevergeefs. ‘Ik kan het niet vaak genoeg aangeven: het
lidmaatschap biedt je veel extra’s. Zo maak ik evenals veel andere leden gebruik van de belastingservice. Over de deskundigheid
van de juridische hulp heb ik het al gehad.’
Hoewel ze zo enthousiast is over de Vakbond ABW betekent dat niet dat Michelle zich extra wil inzetten. De eerste jaren in ieder
geval niet: Michelle en haar man Rinus verwachten in april hun eerste kindje en daar gaat alle aandacht naar uit. Haar hobby
spinning wordt voorlopig in de ijskast gezet, maar de mopshond Hugo mag blijven rekenen op de dagelijkse wandelingen in het
bos. ‘Toen ik vragen had over ouderschapsverlof en minder werken, wist ik waar ik terecht kon,’ vertelt Michelle met een lach.
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Ambassadeursbijeenkomst

Kijkje in de keuken bij Roda JC
Normaal hebben onze ambassadeurs zicht op het reilen en zeilen van arbeidsorganisaties. Activiteiten, hiërarchie,
afdelingen, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen zijn over het algemeen gesneden koek. En daar waar
praktische zicht op (nieuwe)ontwikkelingen ontbreekt proberen we als Vakbond ABW onze ambassadeurs te
informeren.
Opstaan en naar bed met Roda
Maar bij een professionele voetbalorganisatie ligt dat anders. We
zien datgene wat op het veld gebeurt en volgen, afhankelijk van
onze interesse, de wekelijkse ontwikkelingen in de competitie.
Maar ook een betaald voetbalorganisatie is een bedrijf. Gericht op
winst en continuïteit. Tijdens onze ambassadeursbijeenkomst op
28 oktober jl. is Roda JC bereid gebleken ons een kijkje achter de
schermen te bieden. Net op het moment dat Roda met 1-0 van PSV
gewonnen heeft.
Marcel van den Bunder, algemeen directeur, vertelt over zijn
achtergrond binnen de horeca en de gemeenschappelijkheid
hiervan met beroepsvoetbal. Uiteindelijk gaat het in beide sectoren
om het vermaken en verwennen van de gasten. Hij duidt de
maatschappelijke verbondenheid van Roda met de regio aan en de
Yara Keulers aan het woord.
passie van de echte fans, die met Roda opstaan en naar bed gaan.
Als je deze passie als uitgangspunt neemt hoeft er voor Van den
Bunder nooit meer over een fusie van de Limburgse clubs gesproken te worden. Iedere club heeft zijn eigen cultuur en die kun je
niet weg vlakken. Het is duidelijk dat deze uitspraak koren op de molen van de echte Roda JC fans in de zaal veroorzaakt.
Bedrijfsvoering
Uiteraard moet ook Roda sterk op de kosten letten. Je kunt wel investeren in dure spelers en vervolgens overal complimenten in
ontvangst nemen voor de goede resultaten, maar als dat leidt tot een financiële malaise en wellicht het einde van de club, dan ben
je nog verder van huis. “Spelerssalarissen zijn pas te hoog als ze hoger zijn dan de opbrengst die je als club genereert” aldus Van den
Bunder. ” Dit blijft het voortdurende dilemma van een profclub. Maar Roda is hard op weg om financieel gezond te worden. Kort
stipt de heer Van den Bunder de situatie aan omtrent Roda JC 2.0. en dat hij ook wel eens impopulaire maatregelen moet nemen.
Maatregelen die nooit wennen. Gelukkig maar, want als je hieraan wel
went verlies je in ieder geval het menselijk aspect uit het oog.
De zaal luistert geboeid en stelt af ten toe een (kritische) vraag.
De vraag hoe de heer Van den Bunder als vakbondsbestuurder aan
zou kijken tegen een profclub en de handel in spelers ontwijkt hij
professioneel. Het behoort niet tot zijn verantwoordelijkheid om hier
een mening over te hebben. Wel onderkent hij de noodzaak van een
goede relatie tussen bedrijf en vakbonden. Uiteindelijk heb je toch een
groot aantal gemeenschappelijke belangen. Vanuit die optiek heeft hij
ook geen moeite met vakbonden. Waar hij wel moeite mee heeft is
de toenemende rol van de spelersmakelaars en de “afzeikcultuur” die
steeds meer gemeengoed wordt in de voetbalwereld. Het spel is niet
meer van belang voor het amusement, maar het belachelijk wegzetten
van spelers, trainers en andere betrokkenen.
Voorzitter Jack Hurxkens bedankt de dames.
Midden in de maatschappij
Na de pauze is het woord aan de dames Yara Keulers en Loekie Vandenbergh, beiden van de “Stichting Roda JC Kerkrade midden in
de maatschappij”. Zij informeren de aanwezigen over de wijze waarop Roda JC haar accommodatie, naam en aantrekkingskracht
inzet in de maatschappij en daarmee haar betrokkenheid in de regio vergroot. De stichting richt zich op drie pijlers te weten
jeugd, gezondheid en respect. Rond deze thema’s organiseert men projecten voor o.a. werkzoekenden, scholieren en ouderen.
Hierbij maakt men gebruik van partners met de nodige ervaring in het werken met de doelgroepen. Korte films geven een
indruk van de projecten. Daarnaast probeert men individuele wensen te ondersteunen van bijvoorbeeld ernstige zieke kinderen.
De getoonde projecten konden rekenen op de sympathie van de aanwezigen. En wie weet, mogelijk ontstaan er nog nieuwe
initiatieven in de toekomst. Inspiratie genoeg in ieder geval.
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Jubilarissen
25-jarige jubilarissen jan. 2014
A. Cau uit Voerendaal
P. Gräper uit Brunssum
A.M.J. Hendrix uit Brunssum
H. Hendrix-Krampe uit Brunssum
J.A. Jansen uit Brunssum
J.P. Jorissen uit Simpelveld
M. Kohler uit Brunssum
H.T. Kulter uit Landgraaf
W.J.C. Kusters uit Heerlen
M.J. Schoonbrood uit Simpelveld
40-jarige jubilarissen januari 2014
M.G.E. Brocheler-Herben uit Eijsden
A. Wita uit Ubach over Worms
P.J.A. Zegels uit Kerkrade
50-jarige jubilarissen januari 2014
G.W. van der Heijden uit Brunssum
W.G.L. Schepers uit Elsloo
P.J. Schmeitz uit Oirsbeek
J. Sipsma uit Elsloo
J. Tersteeg-Moerenhout uit Landgraaf
C.H. van de Wetering uit Geleen
60-jarige jubilaris januari 2014
M.H.W. Schmits uit Posterholt
25-jarige jubilarissen februari 2014
F.J. van den Anker uit Brunssum
M. Bartolomeo uit Landgraaf
G.H. Beijer uit Heerlen

J.W.J. Dirks uit Heerlen
B.W. Elzakkers uit Kerkrade
W.J. Gerrits uit Echt
T.F. Hoekstra uit Simpelveld
J.J.C. Knoben uit Roermond
H.M.G. Maas uit Puth
J.J. Quaedvlieg uit Heerlen
E.M.J. Raijer-Rütter uit Maastricht
M.J.H. Theunissen uit Maastricht

Op 5 oktober 2013 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
mevrouw K.M. Huizinga-Schulpen uit
Kerkrade

40-jarige jubilaris februari 2014
H. Carlitz uit Landgraaf

Op 20 oktober 2013 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer J.A. Janssen uit Stein

Onlangs overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
mevrouw H.H. Kleinhaneveld-Everaerts
uit Heerlen

50-jarige jubilarissen februari 2014
J.L. Grispen uit Echt
G.J. van de Laar uit Heerlen
L.F. Machils uit Geleen
J. Segers-van de Brand uit Hoensbroek

Op 24 oktober 2013 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer G.M.A. van der Mark uit Landgraaf

60-jarige jubilarissen februari 2014
J. van Dijk uit Oentsjerk
T. Wilting-van der Hulst uit Heerlen

Op 30 oktober 2013 overleed in de
leeftijd van 93 jaar ons bondslid
de heer P. Duchateau uit Maastricht

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

Op 30 november 2013 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer N. Curfs uit Altmunster

Overleden

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

Op 13 februari 2013 overleed in de
leeftijd van 87 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.A de Waal-Maassen uit
Heerlen

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 1e halfjaar 2014

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
19.00 uur
27-01-14			

Pensioenvoorlichting voor leden die tussen 1-7-2014
en 31-12-2014 65 jaar worden. Spreker: Will Kapell.

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145, Heerlen

Maandag
19.00 uur
28-04-14			

Ambassadeursbijeenkomst. Het thema is dan de
“Wet op de privacy”. Spreker: Huub Mulders

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145, Heerlen

Woensdag
19.00 uur
11-06-14			

Jubilarishuldiging
25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarige jubilarissen

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17, Heerlen

Maandag
19.00 uur
Algemene Vergadering 2014
07-07-14					

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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Chromaflo
Gezien het feit dat de wetgever per 1 januari 2014 de wetgeving
met betrekking tot pensioenen op enige punten heeft aangepast, zijn we samen met de werkgever en de OR bezig om de
drie pensioenregelingen aan te passen. In de loop van december
hebben alle werknemers een gesprek met de pensioenadviseur
van Chromaflo. In dit gesprek wordt aan eenieder uitgelegd wat
de consequenties zijn voor hun persoonlijke pensioenregeling.
Dalli de Klok
De huidige CAO loopt af op 1 mei 2014 maar reeds in november jl. heeft er een verkennende CAO bijeenkomst plaatsgevonden waarin de werkgever en de vakbonden elkaars meningen
hebben afgetast met betrekking tot de inhoud en de voorstellen voor de nieuwe CAO 2014-2015.
DSM
In de vorige editie van Vizier maakten wij melding van het feit
dat er sprake was van een onderhandelingsresultaat. Inmiddels
hebben de leden van de gezamenlijke vakbonden eind oktober
jl. ingestemd met dit resultaat er is er dus nu sprake van 1 CAO
DSM Nederland. In de komende maanden wordt verder gegaan
met het vaststellen van de tekst en in het eerste kwartaal van
2014 wordt onderhandeld over de loonsverhoging. De 1 CAO
DSM treedt met ingang van 1 april 2014 in werking.
Intertek Polychemlab
Er hebben tot nu toe (eind november 2013) reeds 6 onderhandelingsbijeenkomsten plaatsgevonden. Tevens hebben er tussentijds ledenvergaderingen plaatsgevonden. Ondanks het feit
dat er sprake is van enige toenadering tussen partijen, is er nog
steeds sprake van een verschil op het gebied van de loonsverhoging en het Werkbegeleidingsplan.
Invista
Er is vanuit de werkgever een voorstel gedaan om het eigen pensioenfonds per 1 januari 2014 aan te passen aan de nieuwe regels
omtrent pensioen en AOW. Dit betekent dat de pensioenleeftijd
opschuift naar 67 jaar als standaard, maar dat een eerdere ingangsdatum mogelijk blijft. De omzetting van de leeftijd naar 67
jaar heeft geen financiële consequenties voor de deelnemers.

en ander voor de werknemers
die in het kader van WIN ontslagen
worden, zo fiscaal gunstig mogelijk kan worden afgehandeld.
Sitech
Bij Sitech gaan er binnen afzienbare tijd banen verdwijnen. Op
het moment van publicatie van deze Vizier is niet duidelijk om
hoeveel en welke banen dat het gaat. Wordt vervolgd!
Speciaal Vervoer Limburg (SVL)
Bij het faillissement van Speciaal Vervoer Limburg hebben we
onze leden individueel kunnen bijstaan. Een gerechtelijke procedure vanuit de werknemers, waarin de noodzaak van het faillissement in twijfel wordt getrokken, is niet haalbaar gebleken
omdat de wet hier nauwelijks mogelijkheden voor biedt.
Vixia
Er is overleg gevoerd met de directie over het instellen van een
paritaire commissie. Deze commissie is met name bedoeld om
de van werk naar werktrajecten te toetsen, op aanvraag van
werknemer of werkgever. De directie is bereid deze commissie
in het leven te roepen dan wel aan te sluiten bij een bestaande
commissie. De uitwerking volgt op korte termijn.
Vizyr
De eerste stappen zijn gezet in het harmonisatieproces. Er is
nog geen overeenstemming op onderdelen van de arbeidsvoorwaarden omdat het gaat om een totaalpakket.
WOZL
Een oproep van de bonden naar de situatie binnen WOZL heeft
een negentigtal reacties opgeleverd. Deze zijn verwoord in een
Zwartboek, dat aan het DB werd aangeboden. Daarnaast is dit
Zwartboek punt van overleg met de directie. Dit Zwartboek is op
27 november jl. aangeboden aan mevr. Szalata, als voorzitter van
het DB WOZL (zie onderstaande foto).

RPC
De CAO loopt af per 31 december 2013 en op korte termijn
wordt een ledenvergadering gepland om te inventariseren welke voorstellen er vanuit werknemerszijde aan te dragen zijn.
SABIC
Bij SABIC is het project WIN in volle gang. Gezien het feit dat
met betrekking tot het oprichten van een stamrecht BV en het
daarin onderbrengen van een ontslagvergoeding per 1 januari
2014 een en ander is gewijzigd, is SABIC aan het kijken hoe een
14

Op 21 november jl. heeft de rechter uitspraak gedaan in Kort
geding. Hij is van oordeel dat onvoldoende duidelijk was om op
basis van feiten en omstandigheden te beoordelen of sprake was
van opvolgend werkgeverschap. Er volgt een bodemprocedure.

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...
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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: .......................

