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Graaien, draaien maar…
Nog steeds niet helemaal uit mijn WK-voetbalroes ontwaakt, ontkom ik er ook
niet aan om me te ergeren aan de graaicultuur die er nog steeds in Nederland
heerst. Meest recent zijn de ontwikkelingen bij de ABN AMRO.
Het nieuws die de directie van ABN AMRO medio juni richting de samenleving
afvuurde, liet niets aan de verbeelding over. Omdat minister Dijsselbloem per
wet wil vastleggen dat bonussen in het Hollandse bankwezen niet meer dan 20
procent van het jaarsalaris mogen bedragen, verhoogde de bank het salaris van
een groot aantal bankmanagers maar vast met 20%.
Ik dacht altijd dat minister Dijsselbloem zijn wetsvoorstel bedoeld was als
bijdrage aan een cultuuromslag waartoe de banksector zelf maar niet in staat
blijkt, nl. verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe, besef van proportie,
een einde aan de geïnstitutionaliseerde geldzucht en in het geval van ABN
AMRO het lastige besef dat de burgers mede-eigenaar zijn.
En dan ook nog hetgeen zich heeft afgespeeld bij Vestia en bij NZA.
Vestia ging in 2012 bijna failliet door speculatie met exotische renteverzekeringen
(derivaten). De Vestia-banken, waaronder ABN AMRO en de Rabobank, moeten
zich mogelijk toch voor de rechter verantwoorden voor de risicovolle financiële
producten die zij aan de woningcorporatie hebben verkocht.
Het is nu aan de rechtbank in Den Haag om te besluiten of de banken zich alsnog
publiekelijk moeten verantwoorden voor hun rol in die affaire.
Vervolgens de perikelen bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Door het
grootste zorgfraudeonderzoek ooit niet voor te leggen aan het OM overtrad de
NZA haar eigen regels.
Bestuurders dienen datgene te doen waarvoor ze ingehuurd zijn en worden, nl.
goed besturen, want daar worden ze riantelijk voor beloond.
En als klap op de vuurpijl las ik het advies van staatssecretaris Jetta Klijnsma
aan Nederlanders, nl. om een moestuin te nemen als aanvullend pensioen.
Toen ik helemaal verbouwereerd dit ondoordachte en belachelijke advies hoorde
vroeg ik me meteen af of die Klijnsma niet de weg een beetje kwijt is; en dan
bedoel ik eigenlijk helemaal niet een beetje.
Ook ik ben het met velen eens dat we dan beter kunnen spreken van een
aalmoestuin. Mijn advies aan Klijnsma is dan ook om
iemand met verstand van pensioenen te laten spreken,
zeker als het gaat over de strengere pensioenregels
waarmee ons kabinet onlangs heeft ingestemd.
Regels die er vanaf begin volgend jaar voor moeten
zorgen dat pensioenfondsen niet opnieuw in
problemen raken en dat de pensioenrisico’s
evenwichtiger over de generaties worden verdeeld.
Het plan houdt onder meer in dat pensioenfondsen
hogere buffers moeten hanteren. Het jaarlijks
verhogen (indexeren) van de pensioenen wordt
daardoor moeilijker.
Ik maak me als voorzitter van de Vakbond ABW
dan ook grote zorgen over de effecten van de
nieuwe pensioenregels. Ik vrees dat diverse
generaties nu en later dit in hun portemonnee
zullen gaan voelen.
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

AANPASSING MINIMUMLOON PER 1 JULI 2014
De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2014 (bruto per
maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantiebijslag):
Leeftijd
23 jaar
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

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

Per maand
€ 1.495,20
€ 1.270,90
€ 1.084,00
€ 919,55
€ 785,00
€ 680,30
€ 590,60
€ 515,85
€ 448,55

Per week
€ 345,05
€ 293,30
€ 250,15
€ 212,20
€ 181,15
€ 157,00
€ 136,30
€ 119,05
€ 103,50

Per dag
€ 69,01
€ 58,66
€ 50,03
€ 42,44
€ 36,23
€ 31,40
€ 27,26
€ 23,81
€ 20,70

Onderstaande tabel geeft de (afgeronde) bruto bedragen per
uur aan per 1 juli bij een normale arbeidsduur voor een fulltime
dienstverband van:
Leeftijd		
		
23 jaar en ouder
22 jaar		
21 jaa		
20 jaar		
19 jaar		
18 jaar		
17 jaar		
16 jaar		
15 jaar		

36 uur
per week
€ 9,58
€ 8,15
€ 6,95
€ 5,89
€ 5,03
€ 4,36
€ 3,79
€ 3,31
€ 2,88

38 uur
per week
€ 9,08
€ 7,72
€ 6,58
€ 5,58
€ 4,77
€ 4,13
€ 3,59
€ 3,13
€ 2,72

40 uur
per week
€ 8,63
€ 7,33
€ 6,25
€ 5,31
€ 4,53
€ 3,93
€ 3,41
€ 2,98
€ 2,59

De hierboven genoemde bedragen gelden als richtlijn. Bij het
berekenen van uw loon moet uw werkgever altijd uitgaan van
het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand.
Afronding van het totaalbedrag mag er niet toe leiden dat u een
salaris krijgt dat onder het wettelijk minimumloon ligt.
Bron: www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw en Staatscourant 20
mei 2014, nr. 13936.
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AFKOOP KLEIN PENSIOEN. VERSTANDIG OF NIET?
Indien u in het verleden een gering aantal jaren pensioen hebt
opgebouwd en dit pensioen niet hebt meegenomen naar uw
nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) is de kans groot
dat u uit het niets benaderd wordt door uw oude pensioenfonds
met het voorstel uw pensioenrechten af te kopen.
Dit kan door middel van een eenmalige afkoopsom.
Pensioenfondsen hebben deze mogelijkheid gekregen om het
aantal slapers (passieve pensioengerechtigden) en het aanhouden
van de administratie hiervan te beperken. Indien de opgebouwde
waarde leidt tot een lager ouderdomspensioen dan € 458 bruto
per jaar (vanaf 65 jaar) mag het pensioenfonds de waarde hiervan
eenmalig aan u uitkeren. Afhankelijk van het aantal jaren dat u
in het verleden pensioen hebt opgebouwd kan het gaan om een
bedrag van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.
In een aantal gevallen is uw toestemming hiervoor niet nodig.
Bijvoorbeeld als er al twee jaar geen storting meer is geweest.
Het kan ook echter zijn dat men u vraagt akkoord te gaan met
de afkoop en dat overleg over het moment van uitbetaling
mogelijk is.
Afkoop klein pensioen verstandig?
Of de afkoop van een klein pensioen verstandig is,
hangt af van uw persoonlijke situatie. Uiteraard heeft de
waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar uw
nieuwe pensioenvoorziening bij de nieuwe werkgever in de
regel de voorkeur. Tenminste als dit niet ten koste gaat van
de uiteindelijke waarde. Als waardeoverdracht niet (meer)
mogelijk is en u een eenmalige afkoopsom ontvangt, dan dient
u er rekening mee te houden dat in het betreffende jaar uw
inkomen stijgt. Dit kan invloed hebben op uw toeslagen die
immers berekend worden op basis van het jaarinkomen.
Bij de huurtoeslag kunt u dit achteraf laten corrigeren, maar
bij de andere toeslagen (Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag of
Kindgebondenbudget) leidt afkoop tot een lagere toeslag in het
betreffende jaar.
De afkoopsom is ook van invloed op de partnertoeslag die
toegekend wordt bij de AOW, als de jongere partner geen of
een laag inkomen heeft. In de maand van uitkering wordt de
afkoopsom in mindering gebracht op de partnertoeslag. Uitstel
van de afkoop tot na het bereiken van de AOW gerechtigde
leeftijd kan dan voordelig zijn.
Tenslotte kan de afkoopsom ook fiscaal gevolgen hebben.
Indien u normaal gesproken aftrekposten (hypotheekrente,
medische kosten, studiekosten e.d) hebt, dan kan het zijn
dat u in het betreffende jaar een hogere belastingteruggave
ontvangt. Indien echter door de pensioenuitvoerder te weinig
belasting wordt ingehouden kan het zijn dat u nog belasting
moet nabetalen. Uiteraard is een en ander steeds afhankelijk
van de waarde van de afkoopsom.
De vraag of afkoop van uw pensioenrechten verstandig is, is
dus niet eenduidig te beantwoorden. Laat u daarom deskundig
informeren.

Jubilarishuldiging 2014

Bijzondere mijlpaal, omdat we 70 jaar bestaan
en dus voor het eerst onze platina jubilarissen gaan huldigen
Dit jaar telt de Vakbond ABW 127 jubilarissen, waarvan 10 platina, 11 diamanten (60 jaar), 20 gouden (50 jaar), 16 robijnen
(40 jaar) en 70 zilveren (25 jaar).
Tweeënzestig van de 127 jubilarissen waren, vaak vergezeld
door hun partner of familielid, op woensdag 11 juni jl. aanwezig in de prachtig gerenoveerde manegezaal van Auberge de
Rousch in Heerlen.
Nadat voorzitter Jack Hurxkens hen allen hartelijk welkom
had geheten benadrukte hij dat het jaar 2014 echt een heel bijzonder jubileumjaar is omdat we dit jaar 70 jaar bestaan en dus
ook voor het eerst onze platinajubilarissen oftewel onze 70-jarige jubilarissen gaan huldigen.
Het is dus een jaar waarin de jubilarissen hun 25-, 40-, 50-, 60
of 70-jarig lidmaatschapsjubileum bij de Vakbond ABW vieren.
De voorzitter gaf aan hoe de ABW alle jubilarissen op die avond
zou herdenken, nl. door de jubilarissen letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes te zetten onder het genot van hapjes en drankjes
en te luisteren naar optredens met liedjes en sketches.
De voorzitter stipte aan dat het jaar 2014 ook bijzonder is
omdat we een week voor de jubilarishuldiging, nl. op 6 juni jl.,
D-Day hebben herdacht, de dag van de geallieerde invasie in
West-Europa die ook precies zeventig jaar geleden plaatsvond
en dus kort voor onze oprichting. Dus ook zij vieren hun platina herdenking.
Voorzitter Jack Hurxkens wilde de feestvreugde zeker niet
drukken, maar als voorzitter van hun 70-jaar jonge Vakbond
ABW voelde hij zich verplicht toch zijn zorgen uit te spreken
over de grote werkloosheid momenteel in Nederland.
Hij gaf aan dat van een werkzame beroepsbevolking van
7.845.000 mensen op dit moment 704.000 mensen thuis zitten zonder werk en met alle bezuinigingen in het verschiet ziet
het er naar uit dat er nog veel meer ontslagen en dus werklozen
bij gaan komen. Hij refereerde aan de reeds grote ontslaggolf in
de zorg en dan met name de Thuiszorg en de Jeugdzorg, waar
duizenden banen gaan verdwijnen.
En over een langere periode bekeken is er ook nog steeds sprake van een stijgende trend in die werkloosheid.
En dit laatste wordt ook benadrukt door een zeer recent
onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). De uitkomst van dit onderzoek is zeer resoluut, nl.: ‘Geen werkgelegenheidsgroei op de middellange
termijn’.
De krimp van de werkgelegenheid in de industrie zal door
blijven zetten tot 2018, met als kanttekening dat de metaalindustrie de grootste klappen inmiddels wel achter de rug lijkt
te hebben. Verder zal als gevolg van bezuinigingen een forse
krimp plaatsvinden in de werkgelegenheid binnen het openbaar bestuur en de diverse overheidsdiensten.
Hij verwees hierbij naar een recente uitspraak van onze minis-

ter van Financiën, waarin die zei dat de crisis voorbij was, maar
al gauw corrigeerde hij zich zelf door de toevoeging de crisis is
voorbij voor eenieder die werk heeft.
De voorzitter vroeg zich af hoe in godsnaam de crisis voorbij
kon zijn, als je weet dat er niet alleen zoveel werklozen zijn,
maar dat er op middellange termijn ook nog geen werkgelegenheidsgroei verwacht wordt.
Wat volgens de voorzitter dit kabinet nodig heeft, is een keiharde en zeer luide wake up call om in te zien dat er sterke en
concurrerende bedrijven nodig zijn om de economie weer op
gang te brengen. Ook moet het kabinet door het creëren van
gunstige regelgeving bewerkstelligen dat bedrijven hun productie niet naar het buitenland verplaatsen zodat die banen in
Nederland blijven.
Na de bespreking van deze punten van zorgen werd begonnen
met het huldigen van de jubilarissen.
Naast het huldigen van de jubilarissen was er een aantal optredens van de muziekband ‘De Häörepaert’ en het duo de ‘Waerknöppele’ uit Elsloo.
De band ‘De Häörepaert’ met een repertoire speciaal voor vanavond en de sketches van de Waerknöppele waren ook exclusief
toegespitst op vanavond.
De algemene indruk was dat ze samen gezorgd hebben voor
een prachtige, muzikale en een zeer gezellige avond.
Direct na de pauze vroeg de voorzitter aandacht voor weer een
bijzonder moment in een bijzonder jaar, nl. het uitreiken vam de
ABW-Award Intern. De ABW Award Intern is voor een persoon
die zich op diverse terreinen binnen onze organisatie verdienstelijk heeft gemaakt of bezig is zich verdienstelijk te maken.
Deze werd uitgereikt aan Cas Wilbers. In de HB-vergadering
van 2 juni jl. hebben we afscheid van hem genomen omdat het
zijn laatste HB-vergadering was. In die vergadering hebben
we reeds stil gestaan bij zijn bijzondere verdiensten binnen de
Vakbond ABW. Hij vervulde diverse functies binnen de bond
We noemen de belangrijkste:
• Vanaf 16 november 1996 lid van het Hoofdbestuur.
• Dit betekent dan ook dat hij in de geschiedenis van de
Vakbond ABW 18 jaar onafgebroken lid is geweest van het
Hoofdbestuur.
• Voorzitter van de Werkgroep Beleid.
• Voorzitter van de BedrijfsledenGroep Chemie en later Procesindustrie.
• Actief lid in de Ondernemingsraad, eerst bij DSM en later
bij Sabic.
• Actief bijzitter bij de CAO-onderhandelingen bij DSM, bekend als CEOD en later bij Sabic in het OVS.
• De Initiator van de organisatie van het in 1998 georganiseerde succesvolle ABW-congres ‘Stress niet teveel en niet
te weinig’.
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•

Lid van diverse sollicitatiecommissies bij de Vakbond ABW.
Vakbondsvoorlichter voor de scholieren op het Citaverde
College in Heerlen.
Prominent basgitarist bij zijn band (voorheen Apache) en
nu ‘De Häörepaert’.

Namens het hoofdbestuur bedankte
de voorzitter Cas Wilbers voor zijn
grote inzet en inbreng in de afgelopen 18 jaren, want zulke HB-leden
én kaderleden, die ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen nemen, heeft de bond hard nodig.
De voorzitter citeerde een zin van
Cas Wilbers die hem typeren als
mens en ook steeds opmerkbaar
zijn in wat hij doet.
‘Ik voel me in de Bondsgroep Industrie noch DSM’er noch hoofdbestuurder. Ik zit gewoon in die
bondsgroep, omdat ik beleidsmatig
mee wil denken en de bondsgroep af
en toe meehelp om de gedachten die er leven - op een rijtje te zetten’.
De voorzitter benadrukte dat met
het uitreiken van de ABW AWARD INTERN wij onze waardering nogmaals extra willen onderstrepen. Hij bedankte hem
hiervoor en ook de vrouw van Cas, Miennie, en reikte aan Cas
uit het prachtige beeld, de oorkonde en het geldbedrag en aan
zijn vrouw Miennie een prachtig boeket.
Met een groot applaus werd Cas Wilbers door alle aanwezigen
gefeliciteerd met deze ABW Award Intern.
Geheel overdonderd bedankte hij zijn Vakbond ABW voor deze
mooie erkenning. Hij was totaal niet op de hoogte hiervan en
zijn vrouw Miennie had het goed geheim gehouden.

De avond van de jubilarishuldiging werd afgesloten door een
dankwoord van de voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun trouw aan de bond en allen die deze avond tot een
succes hebben gemaakt.
Voor de jubilarissen die 70 jaar lid zijn
was er naast het platina insigne, een
prachtig sculptuur met als titel ‘De
Handdruk’ als dank en herinnering
aan hun 70-jarig lidmaatschap bij de
Vakbond ABW.
Voor de jubilarissen die 60 jaar lid zijn
was er naast het diamanten insigne
een mooie Noorse leistenen klok.
De 50-jarige jubilarissen ontvingen
een gouden insigne en een horloge,
de 40-jarige jubilarissen kregen een
wijnschenkset en het betreffende insigne en de zilveren jubilarissen kunnen voortaan schrijven met een fraaie
pennenset en ontvingen het zilveren
insigne.
Natuurlijk ontbrak een fraai boeket
bloemen voor iedere jubilaris niet.
De jubilarissen die niet aanwezig
konden zijn tijdens de feestelijke huldiging in Auberge de Rousch in Heerlen, zullen de cadeautjes
opgestuurd krijgen.
De 60- en 70-jarige jubilarissen die er niet bij konden zijn zullen thuis gehuldigd worden door Jo Roijen van de werkgroep
Jubilarishuldiging en het kaderlid Sjef Hoeppermans.
Op de volgende pagina kunt u via een foto-reportage een
impressie krijgen van de zeer gezellige jubilarishuldiging 2014.
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Willy Hamers

Voor het eerst mocht de Vakbond ABW speciale leden huldigen: jubilarissen die er vanaf
het prille begin bij horen. Willy Hamers (95) is één van die platina jubilarissen. Met z’n
95 jaar is Willy Hamers een druk bezet man. Als het maar even kan, neemt hij deel aan
activiteiten die in zorgcentrum Orbis Hoogstaete in Sittard worden gehouden. Zingen,
yoga, gymnastiek, kopje koffie drinken: Willy is graag van de partij. Dat hij van gezelligheid houdt, blijkt wel uit het feit dat hij tijdens carnaval 2014 als prins Willy I door
het leven ging.
Willy Hamers werkte ondergronds bij de mijn Maurits in Geleen, toen hij lid werd van
de nieuwe vakbond. Hij sloot zich aan omdat ook hij, evenals de bond, vond dat er
betere werkomstandigheden moesten komen voor de mijnwerkers. Toen de mijnen sloten, ging Willy aan de slag bij de Centrale Autodienst en later bij Onderhoud Transport
Middelen. Steeds is hij de Vakbond ABW trouw gebleven.
“Ik ben al bijna de helft van mijn leven met pensioen. Ik kon met 52 jaar stoppen,” vertelt de kwieke jubilaris. Zijn stem verraadt
absoluut niet zijn leeftijd. “Als ik iets kan gaan doen, dan doe ik dat. Niets doen vind ik maar niets.”
Willy heeft de diensten van de bond niet vaak nodig gehad. Toch herinnert hij zich één zaak. Hij wilde namelijk graag monteur
worden, maar dat lukte maar niet. Tot het moment dat ABW er werk van ging maken. Binnen enkele dagen werden beloftes
nagekomen en werd Willy monteur. Het bereiken van een respectabele leeftijd, ook al voel je je goed; heeft ook een keerzijde.
Zo stierf zijn vrouw plotseling. Ze waren toen al 70 jaar getrouwd. Ook verloor hij twee zonen.
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1) Voorzitter Jack Hurxkens heet de aanwezigen van harte welkom en houdt een huldigingstoespraak. 2) Hapjes worden geserveerd. 3)
Overzicht van de feestzaal. 4 & 5) Voorzitter Jack Hurxkens speldt de zilveren, robijnen, gouden, diamanten en platina bondsinsignes
op. 6) De zevenman sterke formatie ‘De Häörepaert’ zorgde voor een zeer gevarieerde muzikale omlijsting. 7) Duo de ‘Waerknöppele
tijdens hun optreden. 8) De Limburgse Koempels benadrukken de wortels van Vakbond ABW.
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Peter Hendrix

Anny Janssen-Reinders

Naast het ‘gewone’ lidmaatschap is er
nog een andere band tussen de Vakbond ABW en Peter Hendrix. De bond
sponsort namelijk een loopwedstrijd
die Peter mee organiseerde. Dat brengt
meteen de grote hobby van de zilveren
jubilaris aan het licht: sporten. En dan
ook nog in één van de meest intensieve vormen, de triatlon.

De gedachte dat ze met raad en daad wordt bijgestaan als ze hulp nodig heeft. Dat vindt Anny Janssen-Reinders (62), veertig jaar lid uit Spaubeek, de
belangrijkste reden om lid te zijn van de Vakbond
ABW. “We zijn inderdaad al een lange tijd lid. Nog
voordat we getrouwd waren. Het was een tip van
mijn moeder om lid te worden. De belastingaangifte van mijn moeder wordt overigens nog steeds
door medewerkers van de Vakbond ABW ingevuld,”
vertelt Anny Janssen.

Peter werd 25 jaar geleden lid van de Vakbond ABW omdat zijn
vrouw lid was, nog steeds overigens. Peter werkte toen bij DSM en
kende vakbondiconen als Cas Wilbers persoonlijk. “Ik heb de bond
nog nooit nodig gehad, maar ze hebben altijd goed werk verricht
zoals bij het afsluiten van een cao,” geeft Peter (52) woonachtig in
Brunssum, aan.
Momenteel werkt hij bij SABIC nadat DSM zijn afdeling verkocht aan
het bedrijf. “Al diverse malen ben ik kandidaat geweest voor een zetel
bij de OR van SABIC. Ik vind het leuk om op deze manier stemmen te
verzamelen om zo de leden van de bond in de OR te krijgen.“
Peters grote hobby is dus sporten. “Ik sport al mijn hele leven. De
laatste 20 jaar is het de triatlon waarin ik niet alleen als sporter actief
ben, maar ook als bestuurder. Sinds 4 jaar ben ik verbonden aan een
grote fysiotherapiepraktijk als trainer en coördinator van de sportafdeling. Leuk om van je hobby ook je werk te kunnen maken.”
De maand juni begon voor Peter op een zeer sportieve manier. Hij
fietste samen met een grote groep vanuit het Zuid-Franse Nice naar
Brunssum. Dit alles voor het goede doel (zie www.cycleforfuture.nl)
Dat betekende 1250 km afleggen op de pedalen in negen dagen. Geen
simpele klus.
Voor de Vakbond ABW heeft hij nog een belangrijke verjaardagsboodschap: “Van de vakbond verwacht ik dat ze actief bezig is voor
de leden en het werk in de toekomst op dezelfde goede manier blijft
voortzetten.”
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Begin dit jaar verloor
Anny haar man. Ze besloot het lidmaatschap,
samen met haar zoon,
verder te zetten. Omdat,
zoals ze eerder aangaf,
het fijn vindt te weten
dat ze terug kan vallen
op de expertise van de
bond.
In die veertig jaar heeft
ze weleens beroep gedaan op de bond, toen er problemen waren met een werkgever. Alles werd goed
opgelost. Haar man heeft zich jarenlang ingezet
als lid van de afdeling Bouw, te vergelijken met de
bondsgroepen nu.
Twee jaar geleden kocht haar man kippen. Op dit
moment vindt Anny veel troost bij het verzorgen
van de dieren, zijn dieren. “Hij genoot er heel erg
van en ik vind het leuk om er mee bezig te zijn. Niet
alleen om de eieren te rapen. Het zijn gewoon interessante dieren.”

Jouke Sipsma
Jouke Sipsma. Zijn naam verraadt zijn roots, Friesland. Maar toch is hij daar niet geboren. Joukes
wieg stond 84 jaar geleden in Brunssum, maar hij woont al vele jaren met zijn vrouw in Elsloo. Jouke is
vijftig jaar lid, maar eigenlijk veel langer. Het lidmaatschap werd onderbroken omdat hij de wijde wereld in trok. “Ik ben lid geworden omdat mijn vader ook lid was. Zo ging dat toen. We hebben het dan
over de periode direct na de oorlog: Ik heb de vakbond een paar keer nodig gehad en ze stonden steeds
klaar voor me,” aldus Jouke Sipsma. Hij kan terugkijken op een leven waarin hij heel uiteenlopende
banen heeft gehad. “Ik heb onder andere ondergronds gewerkt, ben locomotiefstoker geweest op de
Carisborg, heb gevaren en was bouwvakker.” Hij woonde ook een tijd in Engeland, waar zijn vrouw
May vandaan komt. “Ik heb een spannend leven gehad. Veel gezien en veel gereisd. Zo was ik stoker/
olieman op de Zuiderkruis waarmee we emigranten brachten naar diverse landen. Later reisde ik ook
samen met mijn vrouw. “ Voor hem betekende de vakbond net iets meer. “Ik ben namens de chemische bedrijven lid geweest van wat
nu de bondsgroep heet. Dat deed ik vooral omdat ik me heel betrokken voelde en graag iets wilde betekenen.” Na zijn pensionering
werkte hij twintig jaar als vrijwilliger in verzorgingshuizen. Toen Jouke de leeftijd van 80 jaar bereikte, is hij daarmee gestopt.
Jouke is in een levensfase gekomen dat niets meer hoeft. “Ik geniet met volle teugen. Ik ben actief voor de Heemkundevereniging
Brunssum. Leuk om te doen. Vier jaar ben ik voorzitter geweest van het IVN Geleen. Daarnaast wandel en fiets ik graag. Het is
een kwestie van je activiteiten aanpassen aan de mogelijkheden,” stelt de jubilaris duidelijk.
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Elly Pecak-Dera

Samen met haar man woonde Elly ‘in’ bij haar ouders, zoals dat toen heette. Haar vader was lid
van de Vakbond ABW en adviseerde het jonge paar ook lid te worden. Je weet immers maar nooit
waarvoor je de bond nodig kunt hebben. En wat bleek na enkele jaren, de bond bracht uitkomst
toen er iets niet in orde was met het salaris. “Mijn man werkte eerst ondergronds in de mijn, maar
later bovengronds. Dat had gevolgen voor het loon. Er werd een salariskorting voorgesteld die in
onze ogen niet in orde was. Dat hebben we aangekaart bij de bond. Mijn man was afkomstig uit
Polen en sprak niet goed Nederlands. We waren blij dat we hulp kregen. Uiteindelijk is deze kwestie
goed geregeld door de bond, vertelt Elly Pecak. Ook na het overlijden van haar man, 22 jaar geleden, is Elly de bond trouw gebleven: “Ik ben nog steeds dankbaar dat ze me toen zo goed hebben
geholpen.” Inmiddels is ook haar kleindochter lid. Elly is met haar 83 jaar nog heel actief. Twee
keer in de week schildert ze. “Ik doe dat zó graag. Ik heb door de jaren heen alle technieken geleerd; met pastelkrijtjes, acrylverf en olieverf. Ik vind het nog steeds een uitdaging om dat allemaal te leren en te gebruiken. “ Omdat Elly nog
kan autorijden, lukt het om te gaan schilderen. Haar hobby volksdansen moest ze helaas beëindigen, na 20 jaar. Problemen aan
de heup laten dat niet meer toe. Daarom is ze ook verhuisd naar een andere woning omdat trappen lopen niet meer goed ging: “Ik
verveel me niet. Ik maak nog kaarten en heb geprobeerd om Wiener (Weense accordeon) te leren spelen. Leuk om te doen en als
ik zin heb, speel ik een deuntje,” vertelt Elly enthousiast.

IN MEMORIAM Zef Ritzen
Het was de bedoeling om ook op de avond van de jubilarishuldiging een tweede Award
Intern uit te reiken en wel aan de heer Zef Ritzen. Dit kon helaas en jammer genoeg
niet geschieden om gezondheidsredenen van Zef Ritzen. Toen we een paar dagen na
de jubilarishuldiging, en wel op maandag 16 juni jl. het trieste nieuws vernamen dat
Zef Ritzen op vrijdag 13 juni jl. (dus 2 dagen na de jubilarishuldiging) was overleden is
direct besloten om de ABW Award Intern postuum alsnog uit te reiken op de dag van
de afscheidsdienst van Zef, nl. op donderdag 19 juni jl. Toen de familie dit hoorde, was
die heel erg vereerd en ontroerd en reageerde als volgt ‘Een mooier afscheid namens een
bond welke hij en wij zo hoog in het vaandel hebben staan, bestaat er volgens ons niet‘.
Op de dag van de afscheidsdienst bracht voorzitter Jack Hurxkens van de Vakbond ABW
namens het hoofdbestuur allereerst ons welgemeend medeleven en onze condoleances
uit aan de familie en wenste hen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Daarna stond hij stil bij de bijzondere verdiensten van Zef Ritzen die ervoor hebben gezorgd waarom Zef die ABW Award
ook echt verdient. Zef Ritzen heeft zich vanaf het moment dat hij lid is geworden van de ABW in 1960, 54 jaar onafgebroken
ingezet voor de ABW en wel op heel veel verschillende terreinen. Zo was hij:
• Penningmeester en secretaris van de vroegere afdeling Geleen
• Penningmeester van de vroegere Bondsraad
• Contributie-inner in de afdeling. 										
De ouderen weten dat nog, vroeger werd de contributie namelijk huis-aan-huis opgehaald.
• De beste acquisiteur, maar dan op het vlak van het terughalen van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd.
• Door zijn participatie in diverse overlegorganen, 								
de 1ste-lijns belangenbehartiger voor de ABW-leden en zijn collega’s bij DSM
• Belastinginvuller voor de ABW-leden woonachtig in Geleen.
• Lid van de Kascontrolecommissie in diverse periodes
• Lid van de werkgroep Vizier. Deze werkgroep bestaande uit circa 8 gepensioneerde ABW-kaderleden heeft vele jaren ons
vakblad Vizier verzendklaar gemaakt. Nu gaat dat natuurlijk allemaal digitaal en geautomatiseerd.
• Jarenlang de assistent van de werkgroep Jubilarishuldiging op de jaarlijkse feestavond van de Vakbond ABW
• En tot 11 december 2013 jarenlang actief bestuurslid van de bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.
De voorzitter stond stil bij een citaat van Zef Ritzen bij het 50-jarig jubileum in 2010 in ons vakblad Vizier: ‘De Vakbond
ABW heeft voor mij altijd veel betekend en doet dit nog. ‘De Vakbond ABW hoort bij mij’. ’De Vakbond ABW heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben’.
De voorzitter gaf aan dat we nu de rollen omkeren en Zef Ritzen héél hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de Vakbond
ABW heeft gedaan en betekend. De voorzitter reikte het beeld, de oorkonde en het geldbedrag uit aan zijn echtgenote mevrouw Lea Ritzen, en bedankte haar voor de tijd die Zef aan de bond heeft mogen besteden.
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CAO Nieuws

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014 nr. 8,9 en 10

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO
SCHOONMAAKBRANCHE
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2016.
Lonen
De lonen worden gedurende de looptijd verhoogd:
- per 01-07-2014 2%
- per 01-07-2015 2%
- per 01-07-2016 2%
Invoering loonschaal op minimumloonniveau t.b.v.
participatie
Voor de werknemers met voltijdse arbeid die niet in staat
zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar
wel tot arbeidsparticipatie en die behoren tot de doelgroep
voor loonkostensubsidie op grond van de participatiewet,
wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw
opgenomen.
Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering gaat in elk jaar met 0,2% omhoog.

Vernieuwingsagenda
Alle partijen erkennen dat de cao-onderhandelingen voor
de derde opeenvolgende maal niet op een redelijke termijn
tot resultaat hebben geleid en niet constructief zijn geweest.
Het is voor iedereen belangrijk dat het vertrouwen in een
gezonde branche wordt versterkt en dat we komen tot het
verbeteren van de onderlinge arbeidsverhoudingen. Daarom
is een ‘vernieuwingsagenda’ met concrete onderwerpen
afgesproken. Daarin ondermeer het verbeteren van de
onderlinge omgangsvormen. Daarnaast bevat de agenda
onderwerpen op het gebied van ziekteverzuim, opleiden
leidinggevenden, salarisontwikkeling, levensfase bewust
personeelsbeleid, functieverbreding en onaanvaardbare
werkdruk. Een onafhankelijk voorzitter zal een voortvarende
en resultaatgerichte aanpak van deze ‘vernieuwingsagenda’
gaan garanderen.
Inbesteding gemeenten en rijksoverheid
Beide partijen maken zich zorgen over de inbestedingsplannen
van schoonmaak door gemeenten en de rijksoverheid. Tegen
mogelijke negatieve effecten voor de schoonmaakbranche en
de gevolgen voor schoonmakers zullen zij samen optrekken.

Gefaseerd afschaffen wachtdagen en doorbetalen 2e jaar
naar 90%
Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen
van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling
in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede
jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid.
Het gefaseerd afschaffen is per 1 januari 2015 één dag en de
tweede ziektedag per 1 januari 2016. Mocht blijken dat de
meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie
vastgesteld.
Het verlagen naar 90% in het tweede jaar gaat ook gelden voor
werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de
zittende 50-plussers.

Specialistische cao-delen
B-deel (specialistische reiniging): wordt geactualiseerd en
gevarentoeslag glazenwassers van 10% wordt omgezet in VETtoeslag. Bedrijven in de sector industriële reiniging kunnen op
verzoek worden gedispenseerd van de uitzendbepalingen.
D-deel (hotelschoonmaak): gezamenlijke aanpak van o.a.
schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie in de horecaen hotelschoonmaak.

Opleidingen
Nederlandse Taallessen worden gecontinueerd. De opleiding
wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen
daarvoor subsidie conform bestaande systematiek. Er komt
een fonds van € 100.000 voor opleidingen voor schoonmakers
die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan
het werk willen.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2014 € 35,00
- per 01-07-2014 1%
- per 01-01-2015 1%

Vergroting flexibiliteit
De mogelijkheid van twee arbeidsovereenkomsten voor
maximaal negen maanden wordt toegevoegd (met behoud
proeftijd in kader van Wet Werk en Zekerheid).
Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor
spaarurencontract of zgn. 40-wekencontract bij objecten met
bedrijfssluiting.
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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO OPENBAAR
VERVOER
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2015.

Eindejaarsuitkering
In 2015 stijgt de eindejaarsuitkering structureel met € 400.
Tegemoetkoming kosten
De forenzenvergoeding wordt vanaf 1 juli 2014 gebaseerd
op kilometers in plaats van zones. Werknemers die daardoor
een lagere vergoeding zouden ontvangen behouden hun
huidige vergoeding. Voor de berekening geldt de snelste
route volgens de ANWB-routeplanner. Ook voor de VCSAreiskostenregeling geldt dat voor de berekening die snelste

route volgens de ANWB-routeplanner gaat gelden.
Vierdaagse werkweek 60-plussers
Alle werknemers van 60 jaar en ouder die fulltime werken, dus
zowel de uitvoerende als de indirecte medewerkers, kunnen
kiezen voor een 32-urige in plaats van een 36-urige werkweek.
Waarvan 2 uur voor rekening van de werkgever en 2 uur voor
rekening van de werknemer komt. De pensioenopbouw blijft,
voor rekening van de werkgever, onveranderd op basis van een
volledige werkweek. De vrijgekomen tijd wordt gebruikt om
extra jongeren aan te nemen.
Plus- en minurenregeling
De plus- en minurenregeling van de cao Multimodaal Vervoer
wordt overgenomen. Hierdoor worden de min-uren over een
periode van 12 maanden verrekend.
Werken naar wens
Onder de noemer ‘werken naar wens’ kunnen werknemers
zelf hun werkroosters invullen. Daarmee bepalen zij veel
meer dan voorheen hun werk. In de sector Multimodaal
Vervoer wordt hier al naar volle tevredenheid mee gewerkt.
Een paritaire commissie gaat dit voorstel uitwerken om dit als
keuzemogelijkheid in de cao op te nemen. De commissie moet
klaar zijn vóór 1 oktober 2014.

Late diensten
Late diensten kunnen voortaan vanaf 13.00 starten in plaats
van 13.30 uur.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
De werkgelegenheidsgarantie voor het direct uitvoerend
personeel wordt verlengd tot 1 januari 2016. Daarnaast
is afgesproken om bij bezuinigingen op het openbaar
vervoer “onverwijld te overleggen om te voorkomen dat er
boventalligheid van personeel ontstaat”. Daarvoor kan tijdelijk
ook worden afgeweken van cao-regels.
Concessiewisseling
Er komt een standaard doorlopend Sociaal Plan bij
concessiewisselingen. Met dit Sociaal Plan worden er
fatsoenlijke financiële regelingen getroffen bij boventalligheid
en reorganisatie als gevolg van een concessiewisseling.
Dit is vooral van belang voor de niet-herleidbare indirecte
werknemers die nu bij concessiewisseling een slechte positie
hebben. Het Sociaal Plan moet er per 1 juli zijn, zodat het zijn
werk kan doen bij nieuwe aanbestedingen.

CAO Nieuwsradar
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2014, nummers 6 en 7

BONDEN DOEN BEROEP OP GEMEENTERAADSLEDEN BIJ IMPASSE CAO SW
De gezamenlijke vakbonden doen een beroep op alle gemeenteraadsleden het mogelijk te maken dat het cao-overleg Sociale
Werkvoorziening ‘open en reëel’ verloopt. Op 30 januari jl. vonden de jaarlijkse onderhandelingen over een nieuwe cao plaats. De
werkgeversdelegatie van de VNG maakte toen duidelijk niet meer bereid
te zijn nieuwe afspraken te maken over de cao SW. Met de komst van de
participatiewet ziet de VNG geen draagvlak en geen mogelijkheden meer
Wat is een onderhandelingsresultaat?
voor een afzonderlijke cao SW.
Wat is een principeakkoord?
Deze situatie is voor de vakbonden ronduit teleurstellend. Daarom doen de
Wat is een Cao?
bonden in een brief aan de gemeenteraadsleden met klem een oproep om in
Onderhandelingsresultaat:
VNG-verband hun verantwoordelijkheid als werkgever te nemen. De bonden
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat
roepen de gemeenteraadsleden op kenbaar te maken dat er ook voor de cao
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen
SW ruimte dient te zijn voor open en reëel overleg, en dat een bevriezing van
(vakbonden) dat neutraal, d.w.z. zonder stemadvies,
deze cao onwenselijk en onacceptabel is.
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.

HEROPENING OVERLEG CAO TECHNISCHE GROOTHANDEL
Op 2 juni 2014 hebben vakbonden en werkgevers weer aan tafel gezeten.
In dit overleg haalden de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) hun
veto van tafel en toonden bereid te spreken over een loonbod hoger dan
1%. Dit was voor vakbonden aanleiding het overleg over de cao Technische
Groothandel weer op te starten.
Partijen hebben afgesproken om bij de achterbannen naar ruimte te zoeken
om in het vervolgoverleg van 17 juni 2014 op het loon tot elkaar te komen.
Daarna worden andere cao-voorstellen van partijen besproken.

www.vakbondabw.nl
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Nationale Prokkelstagedag

Gera Dreessen met Rosita Kapell-Quanjel, ambulant
begeleider/stagecoördinator Parkschool SO/VSO

Op 5 juni jl. was het Nationale Prokkelstagedag. Het is de vierde keer dat
deze dag wordt gehouden, een dag waarop een laagdrempelige manier
ondernemers en mensen met een verstandelijke beperking kennis met
elkaar maken.
De Prokkelstage is bedoeld als snuffelstage waarin stagiair en bedrijf elkaars mogelijkheden leren kennen. Het is de eerste keer dat de Vakbond
ABW meedoet aan deze dag.
Een stagiaire, Gera Dreessen 17 jaar jong en leerling op de VSO/ZMLK
De Parkschool in Limbricht, kwam één dag stagelopen.
Met haar deelname aan deze dag wil de Vakbond ABW dat mensen met
een beperking de kans krijgen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.
Prokkelstages zijn in 2009 Nijmegen bedacht door een netwerk van jonge ondernemers. Prokkelen staat voor prikkelende ontmoetingen tussen
mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Evaluatie Belastingservice IB2013
De Hulp bij aangifte (Huba-) campagne van de Vakbond ABW zit er weer op. Van medio februari tot 1 mei jl. zijn we druk in de
weer geweest om de aangiftes Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen 2013 in te vullen voor onze leden. In totaal hebben we 1760 aangiftes ingevuld voor onze leden. Hieruit is wederom af te leiden dat heel veel van onze leden weer gebruik hebben
gemaakt van deze gratis service van de bond.
Ook dit jaar hebben we als extra service aan onze leden alle toeslagen die ze in 2013 en 2014 ontvangen hebben gecontroleerd.
Ook hebben we daar waar er nog geen toeslagen waren en bleek dat de leden er toch recht op hadden, die alsnog aangevraagd.
Het precieze aantal leden voor wie we de toeslagen hebben aangevraagd c.q. gewijzigd is moeilijk te traceren, daar alle handelingen van alle toeslagen gaan via de website mijn.toeslagen.nl
Op woensdag 7 mei jl. heeft een evaluatie plaatsgevonden met ons eigen team van vrijwilligers. En de algemene conclusie is dat
we weer met z’n allen een goede Hulp bij aangift (Huba)-campagne hebben gevoerd.
Voorzitter Jack Hurxkens blikt terug op een voor de ABW goede campagne dankzij enerzijds alle kennis verkregen vanuit de Belastingdienst Limburg en Arno Ruijten en anderzijds dankzij onze vrijwilligers t.w. Peter Beaujean, Clemente Cesco-Resia, Irma
Heida, Ans Kolenburg, Nico Roijen, Klaas van der Sleen, Wiel Wittenbernds en de twee stagiaires Margo Neuschwender en Leo
van Gansewinkel. Samen hebben we deze Huba-klus weer prima geklaard!
Om ook dit jaar goed op de hoogte te zijn van de laatste fiscale ontwikkelingen, hebben we alle belastinginvullers van de Vakbond
ABW in de gelegenheid gesteld om hun kennis op te frissen via deelname aan een aantal sessies t.w.:
• Op 7 november 2013 Intermediairendag van de Belastingdienst in de Oranjerie in Roermond
• Op 12 februari 2014 een voorlichtingssessie van de heer Frans Hintzen van de Belastingdienst Roermond over de veranderingen m.b.t. de aangifte Inkomstenbelasting 2013.
• Op 12 februari 2014 een voorlichtingssessie van de heer Joop Gootzen en mevrouw Annie Robben van de Belastingdienst
Heerlen over alle Toeslagen (Huur- en Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget).
• Op 19 februari 2014, vlak voor de lancering van onze eigen Huba-campagne, een verdiepingscursus van de heer Arno Ruijten
over de aangifte Inkomstenbelasting 2013. De heer Arno Ruijten is van het kantoor Mullebergh Accountancy BV te Born en
docent aan de Fontys Hogeschool Eindhoven (studierichting Fiscale Economie).

De belastinginvullers van de Vakbond ABW: V.l.n.r. Ans Kolenburg, Irma Heida, Clemente Cesco Resia, Peter Beaujean, Nico Roijen, Wiel
Wittenbernds en Klaas van der Sleen.
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Uitslag OR-verkiezingen Sabic
Van 13 tot en met 21 mei jl. vonden de OR-verkiezingen plaats
bij Sabic.
De uitslag van deze verkiezingen bij Sabic heeft er toe geleid dat
twee ABW-leden deel zullen uitmaken van die OR t.w. de heren Ed
Dietzenbacher en Gert-Jan Crijns.
Wij feliciteren Ed Dietzenbacher en Gert-Jan Crijns met hun ORzetel en wensen hen beiden héél veel succes met hun OR-werk.
Verder bedanken wij de overige ABW-kandidaten die niet gekozen
zijn. De Vakbond ABW bedankt de heren Henri van Leusden, Rob
Onink, Peter Hendrix en Cor van Kruchten. Ook bedankt de Vakbond ABW alle leden werkzaam bij Sabic voor het uitbrengen van
hun stem op de ABW-leden.

Uitslag OR-verkiezingen
OC Nitrogen
Bij de OR-verkiezingen bij OCI Nitrogen is Jos Rook (HB-lid en kaderlid) gekozen
in de OR. Ook aan Jos Rook onze hartelijke felicitaties met zijn OR-zetel.

Proficiat heren en heel
veel succes gewenst!

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!

Vakbond ABW is actief op Twitter!
Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, kan de bond
volgen via vbABW. De bond was al actief op Hyves.
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Wet Bescherming Persoonsgegevens
Ambassadeursbijeenkomst goed bezocht

Ruim 40 ABW-ambassadeurs woonden op 28 april jl. de door de
Vakbond ABW georganiseerde ambassadeursbijeenkomst bij over
de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’.
Alle aanwezigen beoordeelden deze bijeenkomst als zeer interessant, leerzaam en actueel, en dat manifesteerde zich dan ook in de
vrij interactieve vorm die er ontstond tussen de spreker Huub Mulders en de aanwezigen.
Huub Mulders (voorheen directeur diverse verpleeghuizen in Amsterdam, Kerkrade en Maarssen; Functionaris Gegevensbescherming Azm) confronteerde aan de hand van veel pregnante voorbeelden de aanwezigen met de noodzaak om enerzijds te waken over
hun eigen veiligheid en anderzijds hen te wijzen op wat ze zelf kunnen en moeten doen om die veiligheid te bewaken.
De Vakbond ABW bedankt Huub Mulders dan ook voor zijn bijdrage
aan deze succesvolle bijeenkomst.

Activiteitenkalender
Vakbond ABW 2e halfjaar 2014

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
19.00 uur
22-09-14			

Pensioenvoorlichting voor leden die 65 jaar worden
tussen 01-01-2015 en 30-06-2015

Cultuurhuis
Sittarderweg 145 te Heerlen

Maandag
19.00 uur
27-10-14			
			
			
			
			
			
			

Ambassadeursbijeenkomst met als thema ‘Het nieuwe
Cultuurhuis
zorgstelsel’. Ingegaan wordt op o.a.:
Sittarderweg 145 te Heerlen
- Hoe ziet het er uit?
- Welke financiële onsequenties heeft die voor de klant?
- Waar kunt u terecht?
Sprekers: Nicole Houkes (Hoofd Zorgservice werkzaam bij een zorgaanbieder binnen
Parkstad) en Leontine Smeets (beleidsmedewerkster werkzaam bij een zorgaanbieder
binnen Parkstad)

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

Wij feliciteren

komst samen wordt jullie toegewenst
door de Vakbond ABW. Proficiat!

Vijftig jaar getrouwd
Op 26 juli a.s. zijn de heer en mevrouw
Zegels uit Kerkrade vijftig jaar getrouwd.

Jubilarissen
25-jarige jubilaris juli 2014
P.W.H. Meys uit Kerkrade
40-jarige jubilaris juli 2014
F. van Mourik uit Voerendaal
50-jarige jubilaris juli 2014
M.W.G. Bosten uit Kerkrade

Vanaf deze plaats onze hartelijke
gelukwensen aan het gouden bruidspaar. Een nog lange en goede toe14

25-jarige jubilarissen augustus 2014
R.F. Adriaens uit Sittard
C.C. Hoeke-Vomberg uit Heerlen
P.H. van der Mullen uit Neerbeek
K.A. Senden-van der Heyden uit Kerkrade

J.P.L. Smeets uit Landraaf
H.A.R. Starmans uit Voerendaal
J.M.C. Strijker uit Heerlen
50-jarige jubilaris augustus 2014
J.D. Stelten uit Heerlen
60-jarige jubilaris augustus 2014
A. van der Hulst uit Heerlen
Namens het Hoofdbestuur wensen
wij al onze jubilarissen van harte
proficiat!

Overleden
Op 1 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 79 jaar ons bondslid
de heer B.L.L. Keller uit Geleen

Op bezoek bij...
Air Liquide
Op 30 juni jl. zijn de CAO onderhandelingen gestart.
Borealis
Er is onlangs een CAO principeakkoord tot stand gekomen. De
looptijd bedraagt 1,5 jaar, ingaande 1 januari jl. en eindigt op 1 juli
2015. De totale structurele loonsverhoging bedraagt 2,5 % met
ingang van 1 januari jl. en 0,5 % met ingang van 1 januari 2015.
DSM
DSM heeft onlangs in haar toekomstvisie aangegeven dat zij
de eerst komende tien jaren niet uit Nederland zal verdwijnen.
Tevens zijn er momenteel nog steeds onderhandelingen gaande
over de pensioenen, waarbij uiteraard een en ander afhankelijk
is van hetgeen door de centrale overheid op dit gebied wordt
besloten.
DocMorris
Onlangs hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt,
waarbij een loonsverhoging van 1,5 % is overeengekomen. De
leden hebben echter in een vergadering aangegeven dat zij het
niet eens zijn met deze verhoging. De vakbonden zijn weer
opnieuw in overleg getreden met de werkgever, maar er is nog
geen resultaat bereikt.
ESQ
De overname van de medewerkers door van Egdom is inmiddels volgens de regels verlopen. Bij Polygarde blijft men het
standpunt huldigen dat indiensttreding via payroll bedrijf conform de regels is en men medewerkers niet benadeelt.

Op 8 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer J.J. van der Putten uit Landgraaf
Op 10 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 73 jaar ons bondslid
de heer M.M. Munsters uit Urmond

Jindal
De gesprekken met de
boventalligen zijn gehouden.
Waar nodig wordt nu individuele ondersteuning geboden.
Profcore
Er is onlangs een CAO principeakkoord afgesloten bij Profcore
voor een nieuwe CAO. Deze gaat in op 1 augustus 2014 en eindigt op 1 april 2015. Er is een totale structurele loonsverhoging
van 2% overeengekomen, te weten 1% met ingang van 1 oktober a.s. en 1% met ingang van 1 januari 2015. De leden hebben
het akkoord inmiddels geaccordeerd.
Rolduc
Inmiddels is er bekend geworden wie de nieuwe interim directeur wordt van Rolduc. Dit is de heer H. van Beers, o.a. oud
burgemeester van Margraten.
RPC
Eerste onderhandelingsronde is geweest. Er zijn nog additionele punten bij het pensioendossier gevoegd, waardoor nieuwe
offertes opgevaagd dienen te worden. Begin juli worden onderhandelingen hervat.
WOZL
De Kwekerij wordt verplaatst, maar blijft wel actief. Een geruststelling voor de medewerkers bij de Kwekerij. De vervreemding van Groen naar externe partners neemt vormen aan. Als
bonden zijn we hierover nog niet geïnformeerd.

Op 17 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 64 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. Schoutens-Schalley uit
Hoensbroek
Op 21 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 89 jaar ons bondslid
mevrouw H.P. Angenvoort uit Heerlen

Op 13 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 46 jaar ons bondslid
mevrouw M.C.W. Stienen-Zelis uit
Heerlen

Op 25 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 44 jaar ons bondslid
mevrouw L.E.W. Donners uit Kerkrade

Op 14 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
de heer N.A.P. van Leent uit Amstenrade

Op 27 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 56 jaar ons bondslid
mevr. I.E. Queisen-Sadowski uit Hoenbroek

Op 15 mei 2014 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
de heer J.H. Dormans uit Beek

Op 6 juni 2014 overleed in de
leeftijd van 63 jaar ons bondslid
de heer C.J.G. Jansen uit Heerlen

Op 12 juni 2014 overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer V.U.C. Sanda uit Heerlen
Op 13 juni 2014 overleed in de
leeftijd van 65 jaar ons bondslid
de heer J.H.P. Jongen uit Brunssum
Op 13 juni 2014 overleed in de
leeftijd van 88 jaar ons bondslid
de heer R.J. Ritzen uit Geleen
Op 24 juni 2014 overleed in de
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
mevrouw M.G.P. Huppertz-Becholtz uit
Kerkrade
Wij bedanken de overleden vrienden
voor hun trouw aan onze organisatie
en wensen hun familie veel sterkte toe!
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k
Roger vd Broe

Will Kapell

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

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
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e
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stu
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numpmnaanr:
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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:
...............................................................................................................
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Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]
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
23Ikjaar
en
ouder				
€ 12,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.
Gezinscontributie
(voor
2
personen)		
€ 18,- (€ 12,- + € 6,-)
Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
(voor
ieder
volgend
inwonend
gezinslid)
€ 6,75
E-mail:
.............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Geboortedatum: .......................................
Gepensioneerden
plus)			
€ 8,- Man / Vrouw*
Voor elk gezinslid s.v.p. een (65
apart formulier
invullen.
Sofinummer: .............................................
Gezinscontributie
voor twee 65-plussers
€ 13,- (€ 8,- + € 5,-)
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: .......................

