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Drukk

Maagdenbergweg 11, 5915 CN VENLO
Tel. 077 - 354 54 53, Fax 077 - 352 02 21

E-mail: venlo@vijgenboom.nl, Internet: www.vijgenboom.nl

Drukkerij Vijgenboom
ook uw ideale drukwerkpar tner

...als het gaat om persoonlijk advies, 

vriendelijke service, snelle levering, 

kwaliteit en concurrerende prijzen.

Wij maken ons druk om uw drukwerk.

Ons enthousiaste verkoopteam 

staat als een boom voor U gereed.

UW ADRESGEGEVENS

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

Dit kan funeste gevolgen hebben op het moment 
dat wij u willen oproepen bij belangrijke ont-
wikkelingen. 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, telefoon-
nummer en de vermelde gegevens van uw werk-
gever en wijzig de niet correcte informatie. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

WWW

Reeds vele leden van ons hebben de website van 
de Vakbond ABW bezocht op internet. 
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan 
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voor-
zien van belangrijke ontwikkelingen, is er een 
rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hier op voor de 
laatste ontwikkelingen.
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Dit wil ik met u delen...
Q1 2014
Tja, het eerste kwartaal van 2014 zit er al weer op. De eerste 3 maanden van 2014 
waren zo woelig dat ik niet hoop dat ze de trend aangeven voor Q 2, Q 3 en Q 4. 

Zo is het in eigen land heel erg woelig door heel veel stakingen en is er inmiddels 
een opmerkelijk lange lijst van bedrijven en sectoren met kortere of langere 
werkonderbrekingen, prikacties of ouderwetse werkstakingen. En die lijst 
schijnt alleen maar langer te worden. Een voorlopige opsomming van sectoren/
bedrijven waar er acties zijn gevoerd is: gezondheidszorg, schoonmaak, MBO, 
vrachtwagenchauffeurs, Xerox, Holland Casino, beveiligingsbedrijf G4S, vracht-
afhandeling Schiphol etc.  
Wat de rode draad is van deze acties is duidelijk, nl. een betere cao en mijns inziens 
volkomen terecht.  Als je bijvoorbeeld een groep er uit pikt nl. de vrachtwagenchauffeurs, 
dan zie je dat het overleg over een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer voor 140.000 
werknemers medio februari 2014 is vastgelopen toen bleek dat de werkgevers geen 
enkele loonsverhoging willen bieden. Een saillant detail hierbij is ook dat door de 
starre houding van werkgevers om niet mee te bewegen met de inflatie er in Q 1 nog 
maar heel weinig cao’s zijn afgesloten. Zo zijn er in Q 1 38 cao’s afgesloten terwijl een 
aantal van 100 normaal zou zijn geweest voor de eerste drie maanden van het jaar.

Wij van de Vakbond ABW vinden een looneis die minimaal gelijk is aan de inflatie meer 
dan redelijk en vinden zelfs dat daar waar een bedrijf een zeer goed bedrijfsresultaat 
heeft, die looneis zelfs veel hoger mag zijn. Kortom een maatwerk cao conform het 
bedrijfsresultaat, iets dat ook onze insteek is bij alle bedrijven waar we bedrijfscao’s 
afsluiten.

Werkgevers vinden dat er sterke en concurrerende bedrijven nodig zijn om de 
economie weer op gang te brengen. Want daarna volgt hun inziens pas een toename 
van de werkgelegenheid en een loonsverhoging. Maar als je een recent onderzoek 
van het Financieel Dagblad leest waarin staat dat vorig jaar tientallen Nederlandse 
industriebedrijven de productie naar het buitenland hebben verplaatst en dat dit 
Nederland circa 13.000 banen heeft gekost, hoe kun je er dan voor zorgen dat er 
sterke en concurrerende bedrijven zijn en blijven. 
Een ding staat vast, nl. dat Nederlandse werknemers door deze moves de pineut zijn 
en dat werkgelegenheid voor hun neus weggekaapt wordt.
Met deze informatie op het netvlies noem ik een punt dat ‘één op één’ hiermee 
te maken heeft en mij ook enorme zorgen baart, nl. de steeds maar toenemende 
werkloosheid. Op dit moment zitten bijna 700.000 Nederlanders thuis zonder 
werk. Bovendien komen er door de al geplande bezuinigingen nog meer ontslagen 
bij. Denk maar aan de grote ontslaggolven in de thuiszorg en de Jeugdzorg door de 
overheveling van de taken naar de gemeentes. Juist nu is het tijd om die plannen 
tegen te houden en mensen weer aan het werk te helpen. 

Daarom roep ook ik net als mijn collega vakbonden het 
kabinet op om de arbeidsmarkt op gang te helpen. Er 
moet iets gebeuren. Het is geen tijd voor nog meer 
woorden maar veel daden door kordaat op te treden.
Word wakker! Het is echt een voor twaalf!

Daarom eindig ik mijn column dan ook met de volgende 
oproep aan minister Dijsselbloem:

Beste minister Dijsselbloem,
Naar aanleiding van de verwachtingen van het CPB 
en de zeer recente uitkomst van het IMF, nl. dat 
de economie verder groeit, pleit ik ervoor dat er 
minder wordt bezuinigd. Onlangs gaf u aan dat u het 
huishoudboekje weer op orde heeft, dus toon lef en zie 
in waar de politieke prioriteit nu moet liggen, nl. bij 
het NU creëren van banen.
Ik hoop dat uw antwoord ‘OK’ is om aan te geven dat 
alles “all correct” (‘alles is in orde’) is, want dat was ook 
de bedoeling van deze tweeletter combinatie toen die 
op 23 maart 1839 voor het eerst werd gebruikt. 

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Om te noteren

•	 Het bondskantoor is gesloten op 

donderdag 29 mei 2014 (Hemel-

vaart), vrijdag 30 mei 2014 (dag 

na Hemelvaart) en maandag 9 juni 

2014 (Tweede Pinksterdag)

•	 Vizier verschijnt minimaal 6 keer 

per jaar.

•	 Het volgende nummer van Vizier 

verschijnt dinsdag 22 juli 2014. U 

kunt kopij inleveren tot uiterlijk 

maandag 16 juni 2014.

•	 Kijk voor het laatste nieuws op 

www.vakbondabw.nl
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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.

Oproep
Algemene Vergadering maandag 7 juli a.s.

en ledenvergaderingen Bondsgroepen

Geacht ABW-lid,

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

De opzet van de Algemene Vergadering is als volgt:
19.00 uur Statutair deel Algemene Vergadering
20.00 uur Pauze onder het genot van een hapje en een drankje.
20.30 uur Vervolg statutair deel Algemene Vergadering
21.15 uur Einde 

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

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

Ledenvergadering Bondsgroep Vergaderdag Datum Tijdstip Locatie

Dienstverlening en Industrie Dinsdag 24 juni 19.00 uur Bondskantoor

Sociale Werkvoorziening Woensdag 25 juni 13.00 uur Bondskantoor

Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden Woensdag 2 juli 10.00 uur Bondskantoor

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met ondergetekende, e-mail  ika@vakbondabw.nl of bel 045-571 99 55.

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester. 



5

Oproep
Deelname aan hoofdbestuur-verkiezingen

In de Algemene Vergadering op maandag 7 juli a.s. vinden er weer Hoofdbestuur (HB)-verkiezingen plaats. Om de twee jaar staan 
deze verkiezingen op de agenda van de Algemene Vergadering (AV).
Het Hoofdbestuur van de vakbond bestaat - naast de Dagelijks Bestuurders - verder uit acht leden, waarvan vier HB-zetels vanuit 
de Bondsgroepen en vier algemene HB-zetels. 
Met uitzondering van de leden van het Dagelijks Bestuur, worden de overige leden van het Hoofdbestuur gekozen tijdens de 
Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. De zittingsperiode loopt vanaf de jaarlijkse Algemene Vergadering wanneer 
men gekozen/herkozen wordt tot aan de jaarlijkse Algemene Vergadering vier jaar later.
Drie leden van het HB treden af volgens het rooster van aftreden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Een lid van het HB 
treedt tussentijds af en is niet herkiesbaar.
De procedure inzake de kandidaatstelling verloopt via de  Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. 

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

Uit het onderstaande rooster van aftreden kunt u afleiden wie er in 2014 aftredend en herkiesbaar zijn.

Rooster van aftreden 2014
•	 Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden
•	 Ans Kolenburg (aftredend/herkiesbaar AV 2014)
•	 Bondsgroep Sociale Werkvoorziening
•	 John Oostdijk (aftredend/herkiesbaar AV 2014)
•	 Algemene HB-zetels

1.  Mariëlle Flipse (aftredend/herkiesbaar AV 2014).
2.  Cas Wilbers (tussentijds aftredend/ niet herkiesbaar AV 2014).

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

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

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

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

Het ‘Protocol Lidmaatschap Hoofdbestuurder Vakbond ABW’ is op verzoek eveneens verkrijgbaar bij Indra Kandhai. Bij getoonde 
interesse zal er een gesprek volgen met de Voorbereidingscommissie HB-verkiezingen. 
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

DUIDELIJKE REGELS OVER SAMENWONEN EN AOW-
UITKERING VANAF 1 FEBRUARI 2014
Ouderen met een AOW-uitkering die samenleven maar ieder 
een eigen (huur)huis hebben, worden vanaf 1 februari 2014 
gezien als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij een 
hogere AOW-uitkering. De wijziging zorgt er voor dat de 
richtlijnen voor AOW-ers die intensief met elkaar optrekken 
duidelijker worden. Het wetsvoorstel is onlangs aangeboden 
aan de Tweede Kamer.
Staatssecretaris Klijnsma vindt het van groot belang dat er 
nu duidelijke regels zijn: “Ook alleenstaande ouderen die vaak 
elkaars gezelschap opzoeken bijvoorbeeld als mantelzorger of 
om de eenzaamheid te doorbreken houden, als ze gewoon een 
eigen woning behouden, de hogere individuele aow-uitkering”. 
Zo krijgen ongehuwde AOW-ers die ieder een eigen (huur)
woning hebben en daarvoor kosten maken, voortaan een AOW 
uitkering van 70% van het minimumloon. En vallen ze dus niet 
terug naar 50%. Dat kan per maand enkele honderden euro’s 
schelen. De verwachting is dat uiteindelijk 6.000 mensen 
hiervoor in aanmerking komen. 
De huidige regels zijn complex voor AOW-ers en de controle 
door de SVB is arbeidsintensief. Het nu voorliggende 
wetsvoorstel zorgt er voor dat de regels eenvoudiger worden 
en er daardoor meer duidelijkheid komt voor de AOW-ers. De 
verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 mei 2014 in werking 
kan treden. Vooruitlopend hierop heeft de staatssecretaris de 
SVB verzocht om al vanaf 1 februari jl. te anticiperen op deze 
maatregel. Dit houdt in dat de SVB deze maatregel in de volle 
breedte en voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt 
toepast, voorafgaand aan de periode waarop de wet formeel in 
werking is getreden.

1 OP DE 3 GEVALLEN ZIEKTEVERZUIM DOOR 
WERKSTRESS
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt 
veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. 
Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 
de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort 
klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans 
tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie 
en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp 
nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een brief aan de 
Tweede Kamer waarin hij een plan voor de aanpak van PSA 
aankondigt.
Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers 
en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan 
het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil 
de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp 
op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen 
bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra 
aandacht besteden aan PSA. Voor de aanpak, die tot 2018 
loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit.
Bij de aanpak ligt de focus de eerste twee jaar op het tegengaan 

van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Dit zijn de 
grootste risico’s; in bijvoorbeeld het onderwijs en bij financiële 
instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt 
door hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar van de 
aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op 
de werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een 
aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, bijvoorbeeld 
flexwerkers en mantelzorgers.
In 2012 gaven 2,1 miljoen werknemers aan regelmatig onder 
hoge tijdsdruk te moeten werken, ook ervaart 40 procent van 
alle werknemers in Nederland werkdruk. In ons land hebben 1,1 
miljoen werknemers  te maken (gehad) met ongewenst gedrag van 
collega’s en worden 100.000 werknemers systematisch gepest.
Belangrijk bij de aanpak van werkgerelateerde psychische 
klachten is een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig 
aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. 
Ook moeten leidinggevenden de kennis en middelen hebben 
om hier iets aan te doen. Daarom gaat minister Asscher 
bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers 
waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. 
Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak 
van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd.
De aanpak van PSA maakt deel uit van het programma 
Duurzame Inzetbaarheid en sluit aan bij het Nationaal 
Programma Preventie en de Europese campagne ‘Gezond werk 
is werk zonder stress’, die loopt in 2014 en 2015. In het voorjaar 
van 2014 stuurt minister Asscher een brief aan de Tweede 
Kamer met een nader uitgewerkt programma van activiteiten. 
Eerder deze maand kondigde de minister al maatregelen aan 
die het makkelijker maken om arbeid en zorg te combineren.

VROUWEN VINDEN GELD MINDER BELANGRIJK DAN 
MANNEN ÉN VRAGEN ER OOK MINDER VAAK OM
Op 8 maart jl. was het Internationale Vrouwendag en passeren 
er heel veel vrouwen thema’s op vele bijeenkomsten. De redactie 
van Vizier koos uit die thema’s voor het volgende thema nl. 
‘Waarom verdienen mannen eigenlijk veel meer dan vrouwen?’ 
Antwoorden die direct opkomen zijn ‘Vrouwen werken in 
deeltijd’ en ‘Vrouwen vinden andere dingen belangrijker dan 
geld. En ze onderhandelen liever niet’.

Maar wat is waar? 
Volgens het CBS verdienen Nederlandse vrouwen per uur 
gemiddeld 18,5 % minder dan mannen en volgens het SEO 
blijken vrouwen zo’n 3 tot 7 % minder loon te ontvangen dan 
mannen. Hoe erg het is gesteld met de beloningen en financiële 
toestand van vrouwen, is dan ook onderwerp van gesprek 
geweest tijdens deze Internationale Vrouwendag op 8 maart jl.. 

Minister Jet Bussemaker meldde dat op 24 maart jl. een 
‘Kracht on Tour’ door Nederland is gestart, een tour waarbij ze 
‘het bewustzijn wil vergroten over de gevolgen van financiële 
afhankelijkheid’. 
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Want wat blijkt? 
Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet economisch 
zelfstandig. Ook vrouwennetwerk Women INC wil dat vrouwen 
zich bewuster zijn van hun loopbaankeuzes of althans bewust 
keuzes maken en afspraken maken met hun partner. 
Volgens Jannet Vaessen, directeur van het vrouwennetwerk 
Women INC blijkt uit de honderd interviews met een 
representatieve groep vrouwen dat bijna alle vrouwen zorg 
boven alles zetten. 
Waar de man zegt: ‘ik wil best meer zorgtaken op me nemen, 
als het maar niet ten koste gaat van mijn loopbaan’, zegt de 
vrouw: ‘ik wil best meer verdienen, maar niet als dat mijn 
zorgtaken belemmert’.”

Vaders gaan niet korter werken en hebben heel veel vrouwen 
dus een deeltijdbaan (driekwart van de werkende vrouwen). 
Dat is een belangrijke verklaring voor het salarisverschil. 
Terwijl mannen vooral fulltime werken. Ook als ze vader 
worden, passen ze hun arbeidspatroon nauwelijks aan: 95 % 
blijft evenveel werken, of doet er zelfs uren bij.
Daardoor is er zo’n grote kloof: het CBS neemt alle brutolonen 
van alle werkende vrouwen en alle brutolonen van de werkende 
mannen en komt zo op een gemiddeld uurloon. Daarom kun je 
die 18,5 % niet vertalen naar een individu: een man verdient 
niet 18,5 % meer dan zijn vrouwelijke collega in dezelfde 
positie en evenveel werkuren.
Tijdelijk stoppen heeft nog meer gevolgen dan minder werken: 
de loonkloof is onder 55-plussers (onder wie herintreders) 
ruim twee keer zo groot als onder 35-55-jarigen.
Wat ook niet helpt, is dat vrouwen voor studies (taal, cultuur, 
communicatie) en banen kiezen die minder opleveren. Zowel 
mannen als vrouwen in vrouwenberoepen (zorg, onderwijs) 
verdienen gemiddeld minder dan in mannenberoepen (bouw, 
financiële sector). Het is zelfs zo dat hoe meer vrouwen er in 
een bedrijf werken, hoe lager het uurloon is. Voor elke procent 
extra vrouwelijke collega’s neemt het uurloon gemiddeld 0,1 
procent af, berekende het CBS.

Onverklaarbaar verschil
Corrigeer je de cijfers wél naar leeftijd, functie en arbeidsuur, 
dan blijft er nog steeds een verschil bestaan, in het nadeel van 
vrouwen. 
Het SEO gaat uit van zo’n 3 tot 7 %, het CBS van 8 %, zowel bij 
de overheid als in het bedrijfsleven.
Het gaat met de eerste stappen op de arbeidsmarkt al ‘mis’, 
liet onderzoek van FNV zien. Meisjes blijken al in bijbaantjes 
minder te verdienen dan jongens (2,7 %). De bond maakte 
gebruik van gegevens van loonwijzer.nl: een groot aantal 
respondenten (30.000), maar geen representatieve groep. Toch 
onderschrijft ook dit onderzoek: er blijft een verschil in het 
nadeel van vrouwen bestaan dat niet te verklaren valt.

Is er sprake van discriminatie? 
Volgens hoogleraar arbeidseconomie Joop 
Schippers van de Universiteit Utrecht
heeft veel te maken met traditie. „Bij een 
‘directeur’ denken velen aan een man, bij 
‘secretarieel’ aan een vrouw. Mannen aan de 
top die een nieuw directielid zoeken, kiezen 
eerder voor een ‘soortgenoot’. Als een kind 
ziek is, zegt de vrouw al snel: ‘ik blijf wel 
thuis’. Het is moeilijk om iets wat een eeuw 
lang zo geweest is, te doorbreken.”
Een interessant onderzoek naar mogelijke 
discriminatie deed de Commissie Gelijke 
Behandeling in 2011 bij achttien algemene 
ziekenhuizen. Ja, het salaris van de vrouwen 
lag in alle onderzochte functiegroepen 
lager dan dat van de mannen. De 
salarisverschillen varieerden van 35 tot 279 
euro bruto per maand. Zelfs het mooiste 
functiewaarderingssysteem biedt geen 
garanties voor gelijke beloning, stelt de 

commissie. Want ook in de ziekenhuizen werd gebruikgemaakt 
van ‘niet-neutrale maatstaven’, zoals onderhandelingen, en die 
veroorzaakten voor een belangrijk deel de beloningsverschillen. 
Mannen wilden een hoger loon, vroegen erom en kregen 
daarom meer.
Mannen hechten aan een goed salaris, is al vaker aangetoond. 
Uit de laatste Emancipatiemonitor van het SCP: mannen 
zeggen bijna 2,5 keer vaker dan vrouwen dat ze graag een 
toppositie zouden willen bereiken. En op de stelling ‘ik vind het 
belangrijk om een goed salaris te hebben’, antwoordt 58 % van 
de vrouwen ‘ja’, tegen 83 % van de mannen.
Vrouwen vinden geld minder belangrijk dan mannen én 
vragen er ook minder vaak om. Dat toonden Linda Babcock 
en Sara Laschever aan in hun onderzoek en boek Women 
don’t ask. De startsalarissen van de mannen die afstudeerden 
aan de Carnegie Mellon University lagen 7,6 % hoger dan die 
van de vrouwen. Wat bleek: slechts 7 % van de vrouwen had 
onderhandeld over het salaris, tegenover 57 % van de mannen.
Het loonverschil is niet wenselijk volgens velen, want vrouwelijk 
talent blijft onbenut en bij scheiding of overlijden kunnen zij 
niet voor zichzelf zorgen. Maar gezien het feit dat vrouwen 
over het algemeen een topfunctie niet zo belangrijk vinden, net 
zomin als een goed salaris en ze er bovendien nauwelijks over 
onderhandelen, is de loonkloof ook niet vreemd.
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Even voorstellen...
Vader en zoon Koll 

ICT-partners Vakbond ABW: Groot geworden door klein te blijven

Groot geworden door klein te blijven. Wie herinnert zich deze reclameboodschap niet van vele jaren geleden? Maar 
nog altijd prima van toepassing op bijvoorbeeld de ICT- bedrijven van vader en zoon Koll. Ze kiezen bewust voor een 
kleiner bedrijf en niet voor expansiedrift. Zo blijft het overzichtelijk en het contact met de klant heel direct. Eén van 
die tevreden klanten is de Vakbond ABW.  Een tevreden klant, die net als vader en zoon Koll staat voor korte lijnen met 
de mensen die hulp en advies inroepen. 

Math en Roger, vader en zoon. Met roots in Bocholtz. Ze runnen 
twee verschillende bedrijven maar met hetzelfde raakvlak en 
passie: ICT. Ze vullen elkaar prima aan. “Vergeet dochter Alice 
niet. Zij werkt in mijn zaak. Dat maakt dat we eigenlijk met z’n 
drieën zijn.” Een anekdote over de begintijd. Math: “Ik had het 
toen vaak over het RAM-geheugen. De afkorting RAM wordt 
ook gevormd door de beginletters van de voornamen van mijn 
kinderen: Roger, Alice en Mark. Gelukkig maar drie letters…”

Eigen zaak
Math had er al wat jaren CBS in Heerlen op zitten, toen hij 
besloot om een eigen bedrijf te starten. We schrijven dan 
1994. “Dat doe je niet zomaar. Het was een grote stap; een plan 
had ik niet. Bij CBS was automatisering mijn ding. De eerste 
Commodorecomputer. Wie kent hem niet. De tijd van MS-Dos 

en WordPerfect,” zegt Math met een smile. Math waagde de stap en richtte het bedrijf Makosoft ICT op (klinkt als….). “Ik heb 
me geconcentreerd op netwerkbeheer, opleidingen op het gebied van het totale Microsoftpakket, telefonie; systeembeheer en 
onderhoud en clouddiensten, om enkele voorbeelden te noemen.” Zijn grootste probleem: als een product niet doet wat het 
belooft. “Dat is heel vervelend, want in veel gevallen zijn we enkel de leverancier en niet de maker en toch verwacht de klant; heel 
terecht, dat alles goed functioneert.” 

Math wilde bedrijven als zijn doelgroep en niet particulieren. 
Op het moment van het gesprek is de wereld in ‘rep en roer’ 
over het einde van Windows XP. Daar hebben Math en zijn 
medewerkers nauwelijks last van. “Onze klanten hebben we 
ruim op tijd geadviseerd wat ze het beste kunnen doen. Dat 
zie ik als een belangrijke taak. Wij worden op tijd op de hoogte 
gebracht van nieuwe producten en ontwikkelingen. Regelmatig 
testen we en denken we mee. Zo zijn we steeds op de hoogte van 
wat de beste oplossing voor onze klant kan zijn en voorkomen 
we zo goed mogelijk eventuele problemen,” vertelt Math Koll. 
Twintig jaar later heeft hij zeker geen spijt van zijn stap van 
toen. “Het ging gewoon vanzelf. Ik heb nauwelijks reclame 
hoeven te maken voor mijn bedrijf. Tevreden klanten zorgen 
voor nieuwe klanten.”

Zoon Roger sliep naast de kamer in het ouderlijk huis waar Math computerles gaf. Roger struikelde bij wijze van spreken over 
de computers. Ook Roger viel voor een leven met computers. De afstudeerstage volgde Roger bij Web3, toen een toonaangevend 
ICT-bedrijf in Limburg. Hij mocht na zijn stage blijven. Dat deed hij enkele jaren tot het moment dat ook Roger zijn eigen bedrijf, 
samen met een compagnon, oprichtte. Zo ontstond in 2003 i-Minded. Roger en zijn medewerkers zijn vooral bezig met het 
ontwikkelen van maatwerksoftware, intranetten en website. Hosting en domeinregistratie behoort ook tot de dienstverlening. 
Het bedrijf kreeg een plek in de bedrijfsruimte van Makosoft, dat inmiddels niet meer in de ouderlijke woning was ondergebracht, 
maar in een voormalig schoolpand aan de Groeneboord in Bocholtz. “Voor de klanten was het niet altijd duidelijk, twee bedrijven 
in één pand. Toen heb ik besloten om te verhuizen van het pittoreske Bocholtz naar de Willemstraat in Heerlen,” geeft Roger Koll 
aan. Ook voor hem is het belangrijk dat hij naast het leiden van het bedrijf, kan blijven doen wat hij graag doet: programmeren. 
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Toch herinnert Roger zich als de dag van gisteren dat hij hardop dacht ‘nooit zo gek te worden zoals zijn vader’. Daarmee doelde 
hij vooral op de werkuren die niet om 17.00 uur ophouden. “Nu weet ik niet beter. Ik vind het ook geen probleem. Belangrijk is 
dat je een partner hebt die achter je werk staat. Die hebben we gelukkig allebei,” aldus Roger, die evenals zijn vader, drie kinderen 
heeft.

Aanvulling
Vader en zoon samen aan de computer. Levens in het teken van bits en bites. Komen ze elkaar overdag veel tegen? “Nee hoor, 
klikt het bijna in koor.” Ieder gaat zijn eigen weg, maar kan de één een rol van betekenis spelen bij een klant van de ander, 
dan is dat zeker geen probleem. “Dan vullen we ons zeker aan. We hebben allebei onze aandachtsgebieden. Vergelijk het met 
kruisbestuiving.” Pa heeft zijn zoon geholpen bij het zetten van de eerste stappen in de wereld van een zelfstandige, maar liet hem 

los toen hij op eigen benen kon staan. “We hebben daar goede 
afspraken over gemaakt om te voorkomen dat we alleen nog 
maar over ons werk praten,” geeft Math aan.

Vakbond ABW
De relatie met de Vakbond ABW dateert van een kleine tien jaar 
geleden, aan de vooravond van het zestigjarig bestaan. Roger 
werd benaderd door de toenmalige voorzitter. De website 
moest klaar voor het robijnen jubileum. “Een leuke opdracht”. 
Inmiddels heeft de website alweer wat veranderingen ondergaan 
en staat de vakbond aan de vooravond van het zeventigjarig 
bestaan. “We waren op dat moment een tweemanszaak en 
moesten het ontwerp van het websiteontwerp inhuren: Ik had 
nog nooit van de Vakbond ABW gehoord: Het was gelukkig het 
begin van een fijn professioneel contact. Het is een loyale club 
die ruimte biedt om problemen op te lossen als iets fout gaat.” 

De Vakbond ABW is minder lang klant van Makosoft. “Toen ik hoorde dat er behoefte was aan specifieke trainingen heb ik het 
bedrijf van mijn vader aanbevolen. Van het een kwam het ander.” Math heeft inmiddels al verschillende trainingen, bijvoorbeeld 
over excel, gegeven.   

Klanten
Op de vraag aan Math waar hij vooral trots op is, antwoordt hij al snel: mijn klanten. Vooral de lengte van de relatie. “Een aantal 
bedrijven kennen we al vele jaren. Een mooi voorbeeld is Flexpoint. We zijn partner sinds het begin, de opening van het eerste 
kantoor. Inmiddels zijn er al vele vestigingen, zelfs over de landsgrenzen. Onze relatie is nooit in het geding geweest. Dat is fijn.”
Roger kijkt met trots naar www.allevacaturesinlimburg.nl Het is een platform waarop alle vacatures in Limburg bij elkaar worden 
gebracht. Superhandig voor werkzoekenden.  Maar er is nog een andere site waar hij speciale aandacht voor heeft: die van zijn 
favoriete voetbalclub, Roda JC. Een liefde die al vele jaren bestaat. “Als student heb ik aangeboden de website van de club up to 
date gehouden. Dat ben ik blijven doen en uiteindelijk is Roda JC klant geworden en gebleven. Het is voor mij een zakelijk contact 
maar Roda JC staat ook met stip op 1 als je naar mijn hobby’s vraagt. We hebben een  aantal businessseats en enkele plaatsen op 
de familietribune. Mijn zakelijk compagnon is meestal te vinden op de businesstribune. Ik zit het liefst tussen de supporters in.”
Ook Math noemt zich, ondanks de crisis waarin de club zich bevindt, een fan. Hij gaat echter niet zover als zijn zoon. “Voor mij 
geen verplichting meer iedere twee weken. Het weekend is voor mij heilig, dat wil ik met mijn vrouw doorbrengen. Ik ga nu liever 
op zondagmiddag wandelen dan op de tribune zitten. Maar ik volg de club nog altijd. Dat blijft.”

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 ledenwerf-

premie 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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PRINCIPEAKKOORD CAO BOUWNIJVERHEID
De bouw-cao wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 
december 2014. Er is geen loonsverhoging afgesproken. 

Overig
Om oneerlijke concurrentie te voorkomen is daarnaast 
afgesproken dat:
•	 Partijen gemeenschappelijke voorlichting geven om 

naleving van de cao te bevorderen.
•	 De meldings- en nalevingprocedures van het Bureau 

Naleving  breder bekend worden gemaakt. Daar waar 
nodig worden ze aangescherpt en verduidelijkt.

•	 Partijen bij de overheid en politiek pleiten voor 
samenwerking en informatie-uitwisseling.

•	 Partijen aan de politiek voorstellen doen om 
schijnzelfstandigheid te bestrijden.

PRINCIPEAKKOORD CAO HOUTVERWERKENDE 
INDUSTRIE  
De cao heeft een looptijd van 1 mei 2012 t/m 31 december 
2014.

Lonen 
De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in 
artikel 10 worden als volgt verhoogd: per 01-05-2014  1,6% 

Eenmalige uitkering 
- per 01-10-2014  € 75 

Tegemoetkoming kosten 
De vergoedingen en toeslagen uit de artikelen 11 en 12 worden 
met ingang van 1 januari 2014 met 4% verhoogd.

Vakantiewetgeving 
Per 1 januari 2012 is de ‘nieuwe’ vakantiewetgeving van 
toepassing. In bedrijven die tot nu toe gebruik maakten van de 
‘oude’ regeling (alle vakantiedagen verjaren na vijf jaar) gaat de 
voorgaande alinea in per 1 januari 2014.

Einde dienstbetrekking 
Artikel 7 lid 12 wordt als volgt aangepast: de dienstbetrekking 
eindigt automatisch op dag dat de werknemer de AOW-
gerechtigde leeftijd bereikt.

Modernisering cao 
Een paritaire commissie wordt gevraagd cao-partijen te 
adviseren over modernisering van de cao. De onderwerpen 
waarover advies wordt gevraagd, komen voort uit zowel wensen 
van werkgevers- als werknemersorganisaties: levensfasebewust 
personeelsbeleid; veiligheid, gezondheid, welzijn en life-style 
en flexibilisering.

PRINCIPEAKKOORD CAO SCHILDERS  
Aanvullend op eerdere berichtgeving (nieuwsbrief 13 februari 
2014).

Levensloop 
De werkgeversbijdrage voor levensloop komt met ingang van 
loonperiode 3 (24-02-2014) van 2014 te vervallen. 

Vakantiefonds
Het Vakantiefonds wordt gecontinueerd tot en met ultimo 
2016. Partijen treden tijdig met elkaar in overleg over de 
eventuele voortzetting van het Vakantiefonds na 2016. De 
lasten voor een eventuele voortzetting van het Vakantiefonds 
zijn na die datum voor rekening van werknemers.

Arbeidstijdtoeslagen 
Vergoedingen voor bereikbaarheid per consignatiedienst 
(bereikbaarheidsdienst):
- Voor de vakvolwassen werknemer:
•	 € 10,- bruto of 30 minuten vrije tijd per dag: van maandag 

tot en met vrijdag
•	 € 25,- bruto of 75 minuten vrije tijd per dag: in het weekend 

en op feestdagen (het weekend begint op zaterdagmorgen 
om 06.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 06.00 uur).

- Voor de werknemer in leerling- en aanloopschalen:
•	 € 5,- bruto of 30 minuten vrije tijd per dag: van maandag tot 

en met vrijdag
•	 € 12,50 bruto of 75 minuten vrije tijd per dag: in het weekend 

en op feestdagen (het weekend begint op zaterdagmorgen 
om 06.00 uur en eindigt op maandagmorgen om 06.00 uur).

Vergoedingen voor een daadwerkelijke oproep (uitruk): 
- Voor de vakvolwassen werknemer:
•	 € 30,- bruto of 90 minuten vrije tijd per uitruk op maandag 

tot en met vrijdag.
•	 € 45,- bruto  of  135 minuten  vrije tijd per uitruk in 

het weekend en op feestdagen (het weekend begint 
op zaterdagmorgen om 06.00 uur en eindigt op 
maandagmorgen om 06.00 uur).

- Voor de werknemer in leerling- en aanloopschalen:
•	 € 15,- bruto of 90 minuten vrije tijd per uitruk op maandag 

tot en met vrijdag.
•	 € 20,- bruto of 135 minuten vrije tijd per uitruk in 

het weeken en op feestdagen (het weekend begint 
op zaterdagmorgen om 06.00 uur en eindigt op 
maandagmorgen om 06.00 uur).

Vergroting draagvlak sociale fondsen
Aan bedrijven die onder de schilders cao vallen worden 
eisen gesteld met betrekking tot in te huren zzp-ers en 
uitzendkrachten (verzekeren arbeidsongeschiktheid, pensioen-
opbouw enz.).
Met uitzendbureaus die hoofdzakelijk actief zijn in de schilders- 
branche wordt overlegd over toepassing en naleving van de cao. 
Partijen onderzoeken de wenselijkheid en haalbaarheid om 
uitzendkrachten te laten participeren in de opleidingen of 
in het O&O-fonds. Partijen onderzoeken de wenselijkheid 
en haalbaarheid om ook zzp-ers te laten participeren in de 
opleidingen of in het O&O-fonds.

CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014 nr. 4,5 6 en 7 
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CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014, nummers 4, 5,6 en 7 

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat 
tussen werkgeverspartijen en werk-nemerspartijen 
(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.

Uitzendarbeid 
Partijen in de schilders branche spreken af dat alleen gewerkt mag 
worden met uitzendbureaus die aan de met de uitzendbranche 
af te spreken nieuwe cao-eisen, zoals de beloning, werktijden, 
vakopleidingen, pensioenen en arbeidsomstandigheden, vol-
doen (nu gelden alleen de NEN normen volgens artikel 7 lid 3) 
en die daarvoor hebben getekend.
Er komt een door cao partijen en uitzendbranche (ABU en 
NBBU) onderschreven afspraak waarbij de afspraak die nu 
bestaat bij de bouw en infra-bedrijven als inspiratie kan dienen.
Cao-partijen en uitzendbranche weren uitzendbedrijven en 
andere aanbieders van flexibele arbeid die zich niet aan de 
gemaakte afspraken houden.

Voorwaarden aan het inlenen van zzp-ers
Aan bedrijven die onder de schilders cao vallen worden 
eisen gesteld m.b.t. het inhuren c.q. inschakelen van zzp-
ers. In te schakelen zzp-ers dienen te zijn verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid en te 
voldoen aan de verplichte pensioenopbouw, als het om 
schilders gaat, aan het BPF Schilders. Werkgevers vragen 
vooraf een schriftelijke verklaring aan de in te huren zzp-er dat 
deze voldoet aan de gestelde eisen.

Leerwerkovereenkomsten 
Partijen zullen met elkaar overleggen over mogelijkheden 
om de instroom van leerlingen te bevorderen en de kwaliteit 
van de opleiding te verbeteren, door mogelijk te maken dat 
samenwerkingsverbanden de leerroute op maat van de leerling 
bieden (BOL, BBL). Partijen onderschrijven de problemen 

met de huidige BBL contracten en zijn bereid na te denken 
over alternatieven. Afspraken hierover zullen op een zodanig 
tijdstip worden vormgegeven dat deze ingaande schooljaar 
2014/2015 effect zullen sorteren.

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO 
GEHANDICAPTENZORG  
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2014 tot en met 28 
februari 2015.

Lonen 
De lonen worden per 01-10-2014 structureel met 1 % verhoogd. 

Eenmalige uitkering 
Deze bedraagt 0,7 % per 01-06-2014.

Jaarlijkse uitkeringen en vakantietoeslag 
De eindejaarsuitkering wordt met 0,3% verhoogd naar 7,05%.

Verder zijn er afspraken gemaakt over:
•	 Verkopen van PBL-uren;
•	 Bestrijding doorgeschoten flexibiliteit;
•	 Participatiewet: het creëren van werk voor mensen met 

een arbeidshandicap;
•	 Een nieuwe regeling voor kopen en verkopen van uren 

(hoofdstuk 12: meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 
vervalt);

•	 Werkkostenregeling en de rol van de ondernemingsraad 
daarin;

•	 Werkgeversbijdrage voor aanvullende IZZ verzekering.

TOCH KORTING PENSIOEN PMT   
Het pensioenfonds voor de Metaal & techniek zal toch het pensioen van 
de deelnemers korten. PMT doet dit op aanwijzing van de Nederlandsche 
Bank (DNB). Het bestuur van PMT besloot in januari jl. dat het niet 
nodig is de pensioenen van de deelnemers met 0,4% te korten. Volgens 
het fonds had het premiebesluit dat in 2013 is genomen (verlaging 
opbouwpercentage en hogere bijdrage werkgevers) bijgedragen aan een 
verbetering van de financiële situatie van het fonds direct per 1 januari 
2014 (0,5% dekkingsgraad). De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet 
eens met de argumentatie die PMT heeft aangevoerd en vindt dat PMT 
de pensioenen toch met 0,4% moet verlagen. PMT zal dit besluit van DNB 
uitvoeren en per 1 mei 2014 de pensioenen verlagen. Zodra de financiële 
positie van het fonds dat toelaat zal de korting worden beëindigd.

GEEN AKKOORD CAO BANDEN EN WIELEN  
De bonden hebben niet ingestemd met het eindbod voor de nieuwe cao 
voor de Banden- en wielenbranche. De werkgevers is gevraagd om met een 
beter bod te komen. Tot nu toe is hierop nog geen reactie gekomen. De 
huidige cao liep al ruim een jaar geleden af (tot 31 december 2012).

 www.vakbondabw.nl



Plaats voor een banner of stopper!

Jubilarissen
25-jarige jubilarissen mei 2014
A.A.G. Bruijstens uit Heerlen
A.M.L. Gulpen-Bartholome uit Kerkrade

40-jarige jubilaris mei 2014
H.D. Zuidwijk uit Roosteren

50-jarige jubilaris mei 2014
P.J. Visser uit Kerkrade

25-jarige jubilarissen juni 2014
J. Nijssen uit Montfort
G. Wobben uit Brunssum

50-jarige jubilaris juni 2014
J. P.G. Wierts uit Kerkrade

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

Overleden
Op 1 januari 2014 overleed in de
leeftijd van 66 jaar ons bondslid
de heer J.A. Nijholt uit Kerkrade

Op 23 januari 2014 overleed in de 
leeftijd van 50 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. van Maasdijk-Robbertz 
uit Heerlen

Op 3 februari 2014 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw A.M.J.A. Menten-Vermeulen 
uit Kerkrade

Op 7 februari 2014 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer L.J.A. Rutjens uit Landgraaf

Op 11 februari 2014 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer J.H. Hondong uit Noord Aruba

Op 12 februari 2014 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer J. Bertram uit Kerkrade

Op 20 februari 2014 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer G.J. Peeters uit Brunssum

Op 9 maart 2014 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. Becholtz-Kockelkoren uit 
Kerkrade

Op 17 maart 2014 overleed in de
leeftijd van 78 jaar ons bondslid
de heer J.M. de Kort uit Heerlen

Op 25 maart 2014 overleed in de 
leeftijd van 53 jaar ons bondslid
de heer M.K.H. Habets uit Kerkrade

Op 25 maart 2014 overleed in de
leeftijd van 92 jaar ons bondslid
mevrouw J.H. Frijns-Demmenie uit 
Heerlen 

Op 15 april 2014 overleed in de
leeftijd van 83 jaar ons bondslid
de heer L. Bos uit Heerlen

Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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Wij feliciteren
Vijfenzestig jaar getrouwd
Op 2 februari jl. vierden de heer en mevrouw Wierts uit Kerkrade hun 
65-jarige bruiloft.

Zestig jaar getrouwd
Op 8 maart jl. vierden de heer en mevrouw Smith uit Landgraaf hun 60-ja-
rige bruiloft.

Vijftig jaar getrouwd
Op 3 mei jl. vierden de heer en mevrouw Wolfs uit Oirsbeek hun 50-jarige 
bruiloft.

Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen aan de echtparen 
Wierts, Smith en Wolfs! Een nog lange en goede toekomst samen 
wordt jullie toegewenst door de Vakbond ABW! Proficiat!
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Uitslag PVT Verkiezingen Air Liquide Geleen
Na 3 jaar zijn er uiteindelijk officiële Personeel Vertegenwoordiging(PVT) verkiezingen georganiseerd bij Air Liquide te Geleen.
Van de 55 geldige stemmen hebben 3 ABW-leden de meeste stemmen behaald en is de
stemverdeling als volgt (zie foto’s v.l.n.r.): 

 Peter van der Sluijs: 54 stemmen
 Erich Korsten:                35 stemmen
 Peter Tegelaers:              30 stemmen

Deze uitkomst betekent dat de gehele 
PVT vertegenwoordiging bij Air Liquide 
te Geleen lid is van de Vakbond ABW 
of te wel de PVT bij Air Liquide bestaat 
helemaal uit alleen ABW-leden.

Proficiat heren met deze geweldige 
uitslag en héél veel succes gewenst 
met het PVT overleg bij Air Liquide. 
We zijn er van overtuigd dat jullie 
de belangen van alle werknemers 
bij Air Liquide Geleen goed zullen 
behartigen. 

 

OR-Verkiezingen
OCI Nitrogen

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

Air Liquide
Onlangs hebben PVT verkiezingen plaatsgevonden en met een 
overgrote meerderheid van stemmen zijn alleen ABW leden tot 
lid van de PVT gekozen. Er zijn geen leden van andere vakbon-
den gekozen, zie ook pagina 13.

Chromaflo
Tengevolge van de fusie met CPS Colors Sittard zijn er bij de 
twee bedrijven samen ongeveer 15 banen verdwenen. Dit is in-
middels in de afrondende fase.
Komende tijd zal bekend worden of er een nieuwe CAO komt 
op ondernemingsniveau.

Dalli de Klok
Inmiddels is er een nieuwe CAO tot stand gekomen. De looptijd 
bedraagt 2 jaar, ingaande 1 mei jl. en deze loopt tot en met 30 
april 2016. Gedurende de looptijd worden de salarissen struc-
tureel verhoogd met 4,25 % en wel met 2,25 % per 1 mei 2014 
en met 2,0 % per 1 mei 2015.

DSM
De nieuwe CAO is inmiddels in werking getreden. Voorts wordt 
momenteel veelvuldig overleg gevoerd over de wetswijziging 
op pensioengebied.

DocMorris
In januari jl. zijn de onderhandelingen gestart. Op een aantal 
punten is al overeenstemming. Wordt vervolgd.

ESQ
Het lijkt er op dat alle medewerkers conform de CAO door Po-
lygarde en door van Egdom worden overgenomen.

Jindal
Het Sociaal Plan is met één tegenstem en een aantal onthou-
dingen aangenomen. Met de bestuurder is afgesproken dat de 
versoberingen van de arbeidsvoorwaarden gepaard gaan met 
gelijktijdige investeringen door de holding in de vestiging. Dit 
om zo snel mogelijk weer tot een goede rentabiliteit te komen. 
Zowel de arbeidsvoorwaarden als de investeringen zullen van 
jaar tot jaar bekeken worden. De onderhandelingen hierover 
zullen gevoerd worden door de OR, met - indien nodig - onder-
steuning vanuit de bonden.

Intertek Polychemlab
Eindelijk is er een CAO afgesloten voor de afgelopen periode en 
wel vanaf 1 juli 2013 tot en met 30 juni a.s. met een loonsver-
hoging van 1,5 % per 1 juli 2013.
De onderhandelingen voor de nieuwe CAO staan al gepland.

Rolduc
Bij het ter perse gaan van deze Vizier is nog niet bekend wie de 
nieuwe directeur wordt van Rolduc.

RPC
Door druk bezette agenda’s is het CAO overleg nog niet van 
start gegaan. Het  is de bedoeling om in ieder geval op korte 
termijn te starten. De per 1 april nieuw overeen te komen pen-
sioenregeling wordt nog getoetst en zal in het overleg worden 
meegenomen.
 
SABIC
Bij SABIC is het project WIN nog steeds in volle gang. De afhan-
deling van deze reorganisatie duurt nog tot medio 2015.

Sitech
De CAO onderhandelingen zijn inmiddels in volle gang en ho-
pelijk is er in juni a.s. een nieuwe CAO.

Vizyr
Er is een impasse in het CAO overleg. Voorlopig blijven beide 
oude regelingen, CAO SROL voor Vizyr Heerlen en rechtspo-
sitieregeling voor Vizyr Rotterdam  van toepassing obv nawer-
king. 

WOZL
Duidelijk is inmiddels dat de Kwekerij op de huidige plek geslo-
ten wordt. Onduidelijk is nog of de activiteiten en de medewer-
kers op detacheringbasis worden overgenomen. De onderhan-
delingen hierover lopen nog.

W
ill

 K
ap

el
l

R
oger vd Broek

 www.vakbondabw.nl
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Activiteitenkalender 
Vakbond ABW 1e halfjaar 2014

Datum Aanvang Activiteit Locatie
 
Woensdag 19.00 uur Jubilarishuldiging  Auberge de Rousch
11-06-14   25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarige jubilarissen Kloosterkensweg 17, Heerlen

Maandag 19.00 uur Algemene Vergadering 2014 Auberge de Rousch
07-07-14     Kloosterkensweg 17, Heerlen

    Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl bij de rubriek ‘Laatste Nieuws’.

Actiedag 
Sociale Werkvoorziening en WAJONG

Op dinsdag 11 februari jl. stond in de Tweede Kamer de behandeling van de  participatiewet op de agenda. Een 
week eerder werd in het CAO overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden 
duidelijk dat er de komende jaren geen ruimte is voor een loonsverhoging. En dat terwijl de lonen al jaren 
achterblijven bij de inflatie. 

Tijd voor actie dus. Op 11 februari hebben leden van de Vakbond ABW van met name WOZL en Vixia door hun aanwezigheid in 
Den Haag de eisen ondersteund. En we zijn er nog niet. Ook de komende  maanden zal met enige regelmaat aandacht gevraagd 
worden voor een goede CAO en de risico’s van de participatiewet.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een part-time lidmaatschap.

(20 uur per week of minder)

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

Voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

� Naam en voorletters: ................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Telefoon privé: .................................................................................................................

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

Geboortedatum: .......................................            Man / Vrouw*

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

� Werkzaam bij: ............................................................................................................

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

Postcode en plaats: ........................................................................................................

Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

Telefoon werk: ....................................................... Fax: ................................................

Werknr. / stamnr.*: ..........................................................................................................

� Soort uitkering: ..........................................................................................................

Uitkeringsnr.: ...................................................................................................................

� Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................

Plaats: .......................................................... Datum: ...................................................

Handtekening: .................................................................................................................

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam van de werver: ......................................................................................................

Adres en plaats: ..............................................................................................................

Bondsnummer: ...............................................................................................................

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

(deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

Bondsgroep: .......................

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

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

Lid v.a.: ...............................

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

Contributieregeling Z.O.Z.

LET OP! VOOR SLECHTS € 11,- PER MAAND (DAT IS NOG GEEN 35
EUROCENT PER DAG) HEEFT U EEN ABW-LIDMAATSCHAP 
MET NIET ALLEEN EEN UITGEBREID SERVICEPAKKET OP 

VAKBONDSGEBIED, MAAR OOK EEN INDIVIDUELE LEDENSERVICE
DIE ZEKER VERGELIJKBAAR IS MET EN SOMS ZELFS 

UITGEBREIDER DAN EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING!

DAARNAAST WORDT UW BELASTINGAANGIFTE 
ELK JAAR GRATIS INGEVULD!

ABW INSCHRIJFFORMULIER  01-10-2007  16:07  Pagina 1
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Contributie per 01-07-10

23 jaar en ouder    € 12,-  
21 en 22 jaar     € 10,50  
t/m 20 jaar     € 8,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 18,- (€ 12,- + € 6,-)
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 6,75
Gepensioneerden (65 plus)   € 8,-  
Gezinscontributie voor twee 65-plussers € 13,-  (€ 8,- + € 5,-)
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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