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www.makosoft.nl • telefoon +31 45 544 30 01 • info@makosoft.nl

Vertrouwen is de basis.
Kennis vanzelfsprekend!

WWW

UW ADRESGEGEVENS

Reeds vele leden van ons hebben de website
van de Vakbond ABW bezocht op internet.
Indien u dat nog niet heeft gedaan, ga dan
naar www.vakbondabw.nl.
Om onze leden nog sneller en beter te voorzien van belangrijke ontwikkelingen, is er
een rubriek ‘Laatste Nieuws’. Klik hierop
voor de laatste ontwikkelingen.

Beste ABW-leden,
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Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met de situatie dat de adresgegevens
van u en - indien u werkt - de bijbehorende
gegevens van uw werkgever niet kloppen.
Dit kan funeste gevolgen hebben op het moment dat wij u willen oproepen voor belangrijke ontwikkelingen over uw persoonlijke
omstandigheden of willen informeren over
belangrijke ontwikkelingen bijvoorbeeld bij
uw werkgever.
Daarom een dringende oproep aan u om via
onze website www.vakbondabw.nl
uw gegevens te checken door in te loggen
met uw bondsnummer en geboortedatum,
zei ook onderstaande aanwijzing bij
“LEDEN LOGIN”.
Kent u uw bondsnummer niet, mail naar
balie@vakbondabw.nl of bel met ons secretariaat, tel. 045-57199 55.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

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

Vizier verschijnt 4 keer per jaar

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt 18 december 2015

•

U kunt kopij inleveren tot uiterlijk
maandag 23 november 2015

•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl

Tja, we hebben als Vakbond ABW 8 drukke maanden achter de rug. Dat zult u ook
constateren als u deze extra dubbele editie van Vizier leest.
Zo hebben we een drukke Belastingservice gehad, ook hebben we onze jaarlijkse
jubilarishuldiging gevierd, we hebben de Algemene Vergadering gehad waarin we ons
beleid voor het komende jaar hebben afgetikt, we hebben in het kader van het Jaar
van de Mijnen een succesvolle ABW-koempelrevue… met een lach en een traan…
georganiseerd, en wat allemaal nog niet meer. Zeg maar héél veel activiteiten in het
kader van datgene waarvoor we staan, nl. Belangenbehartiging voor Iedereen!
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kan ik melden dat het stukken beter
gaat met de Nederlandse economie. De Nederlandsche Bank, de DNB, signaleert zelfs
een groeiversnelling. De groei bedraagt dit jaar 2 procent, en dat is de grootste groei
in zes jaar. In de Algemene Vergadering op 29 juni jl. ben ik gedetailleerder ingegaan
op deze goede tijdingen over de groei van de economie, zie ook pagina 5 in deze Vizier.
Ook de werkloosheid is aan het dalen, nog niet zo snel als we willen, maar feit is dat
het daalt. Zo meldde op 20 juli jl. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat die
in een jaar tijd van 7,4% naar 6,9% van de beroepsbevolking daalde. Daarmee waren in
juni jl. 611.000 mensen van 15 tot 75 jaar werkloos.
Ook jongeren hebben vaker een baan dan een jaar geleden. In juni 2015 waren er 63
duizend mensen van 15 tot 25 jaar meer aan het werk dan een jaar eerder.
Laten we hopen dat het succes van de groei en bloei van de economie niet wreed geremd
zal worden door de perikelen in Griekenland, want ondanks een bereikt akkoord
tussen Griekenland en de andere eurolanden , nl. dat Griekenland zijn uitstaande
betalingen van in totaal 6,8 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB) en het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal voldoen, zijn Nederlanders sceptisch over
de toekomst van de Europese Unie en de eurozone. Dit blijkt uit een onderzoek van
het EenVandaag Opiniepanel dat op 18 juli jl. is gepubliceerd. Zo verwacht 52 % van
de 20.000 panelleden binnen vijf jaar alsnog een Grexit. Maar liefst 70 procent van
de respondenten verwacht dat er naast Griekenland de komende vijf jaar nog meer
Europese landen om financiële steun gaan vragen. Slechts 37 procent is optimistisch
over de toekomst van de EU.
En oei, wat hebben we nu weer aan claims in Nederland? Ja u leest het goed, een hausse
aan pgb-claims namelijk.
Na de woekerpolishouders zijn nu de pgb-zorgverleners aan de beurt. Stichtingen
ruiken hun kans om schadevergoedingen te claimen voor te laat betaald salaris en
willen gegroepeerd een schadevergoeding bedingen. Ze hopen op 50% en wachten niet
op een collectieve regeling van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid.
En het laatste punt wat ik met u wil delen, zijn mijn grote zorgen over de vele
rechtszaken over hulp aan ouderen.
Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in
de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak
laten weten. Sinds 1 januari jl. zijn duizend mensen naar de rechter gestapt die een
conflict hebben met hun gemeente over bijvoorbeeld de vergoeding van huishoudelijke
hulp. Zoals u weet regelt de Wmo de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig
te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan
het maatschappelijke leven en de rijksoverheid heeft een
groot aantal taken in vergaande mate overgeheveld naar de
gemeentes. Er zijn vele conflicten ontstaan over onder meer
aanpassingen aan woningen, de aanschaf van een scootmobiel
of de vergoeding van taxivervoer voor gehandicapten. Over de
vergoeding van hulp aan mensen die bijvoorbeeld niet meer
goed in hun eigen huis kunnen schoonmaken, is ook heel veel
te doen. Gemeentes moeten volgens de regels goed overleggen
met de inwoners over de individuele situatie (zogeheten
‘keukentafelgesprekken’), maar volgens de Raad voor de
rechtspraak gebeurt dat lang niet altijd. Eigenlijk betreur ik
het dat mensen wier gezondheid vaak ook nog fragiel is, een
juridische strijd moeten leveren om nog zelfstandig thuis te
kunnen wonen. Snapt u dat? Ik niet!
Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Uitslag OR-verkiezingen
OR-VERKIEZINGEN PVC DSM
Bij de laatste OR verkiezingen bij PVC DSM zijn alle drie de ABW leden in de OR van de PVC gekozen, te weten (v.l.n.r.) Arno
Quadflieg, Ricardo van Impelen en Jos Joosten. Jos Joosten gaat de functie van voorzitter bekleden.

OR-VERKIEZINGEN VOLTA LIMBURG
Bij Volta Limburg te Schinnen hebben op 17 juni jl. ORverkiezingen plaatsgevonden. Namens de Vakbond ABW
is de heer P. Scheijen gekozen in de nieuwe OR.

OR-VERKIEZINGEN TRANSCARBO KUNSTSTOF
KOZIJNEN
Bij Transcarbo Kunststof Kozijnen hebben op 19 juni jl.
OR-verkiezingen plaatsgevonden. Namens de Vakbond
ABW is de heer Ruud Tipker gekozen in de nieuwe OR.

PROFICIAT AAN ALLE GEKOZEN ABW-LEDEN
EN HÉÉL VEEL SUCCES TOEGEWENST!!

Volg ons op social media
www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW
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Algemene vergadering 2015
Een beetje zoet na het zuur

Nu het herstel van de Nederlandse economie langzaam in zicht komt was er ook op de Algemene Vergadering van
Vakbond ABW reden voor bescheiden optimisme, met de nadruk op ‘bescheiden’. “Komt na het zuur dan nu eindelijk
het zoet?”, vroeg voorzitter Jack Hurxkens zich af. Voor de vakbond zelf zou het zoeter worden als het ledenaantal
niet langer zou dalen. Desalniettemin werden de aanwezigen opgeroepen het glas als half vol, en niet half leeg te zien.
Voorzitter Jack Hurxkens verwelkomde de aanwezigen die
op deze warme zomeravond naar de (gekoelde) Graanschuur
van Auberge de Rousch gekomen waren. Hij had er graag meer
gezien, maar zei ook blij te zijn met de afgevaardigden die er wel
waren, een gevoel dat later in de vergadering met betrekking op
het aantal leden van de vakbond nog eens genoemd zou worden.
Jack Hurxkens

niet voldoende onderbouwd zijn. “Beide organisaties maken
‘gehakt’ van de voorgenomen bezuinigingen in de zorg en
dit doet ons deugd. Want ook wij als Vakbond ABW hebben
richting de politiek onze grote zorgen hierover geuit.”
Ook voor andere nieuwe wet- en regelgeving die in januari
2015 inging, hield Vakbond ABW de belangen van de leden
nauwgezet in de gaten en dat blijft ze ook doen. “Of we het
allemaal kunnen tegenhouden of veranderen, dat zeker niet.
Maar we zullen in ieder geval onze stinkende best doen om
zoveel als mogelijk uw belangen daarin te vertegenwoordigen”,
aldus Jack Hurxkens.
Financieel verslagjaar
Kas Jacek presenteerde de bevindingen van de commissie die de
kascontrole van de vakbond verrichtte op 24 juni jongstleden:
de commissie had geen op- of aanmerkingen. Daarna ging
Kas Jacek

Economische groei
Hij begon met twee highlightes van de eerste helft van 2015.
Zo meldde de Nederlandsche Bank een aantal weken eerder
dat het stukken beter gaat met de Nederlandse economie.
“De DNB signaleert zelfs een groeiversnelling, want de groei
is dit jaar 2 procent: de grootste in zes jaar.” Dat ook het
Internationaal Monetair Fonds dit herstel van de Nederlandse
economie bevestigt, doet hem deugd. “Krijgen we na al het
zuur, nu eindelijk het zoet?”, vroeg hij zich hardop af. Voor
de gewone burger zal het helaas nog wel even duren voor er
iets van te merken is, aldus de voorzitter. “De werkloosheid
blijft vooralsnog hoog en de loonstijging te gering, maar het
besteedbaar inkomen groeit wel.”
Wat hem betreft hoeft de politiek deze positieve ontwikkeling
niet te claimen. “Deze groeiversnelling komt vooral voort uit de
lage rente, de lage olieprijzen en de sterkere concurrentiepositie
door de verzwakte euro. En banengroei is er vooral in de
flexibele, minder goed betaalde, banen. Het zoete nieuws is dat
deze uitkomsten aangeven dat de situatie van de burgers in de
toekomst wel verbetert, maar het zure nieuws is dat die voor
velen het geleden verlies in het verleden nog niet goedmaakt”,
vatte hij de situatie samen.
Gehakt
Een tweede belangrijke ontwikkeling noemde hij het rapport
van de Algemene Rekenkamer en het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS), waarin een week eerder geconcludeerd
werd dat de bezuinigingsplannen van een half miljard euro
op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken

secretaris/penningmeester Indra Kandhai in op het financiële
verslagjaar. Net als vorig jaar moest ze helaas melden dat het
verslagjaar met een negatief saldo is afgesloten. Naar aanleiding
van vorig jaar werd een aantal bezuinigingsmaatregelen
uitgevoerd, zoals minder Vizier-edities, geen sponsoring
meer, minder uitgaven tijdens OR-verkiezingscampagnes en
meer. De medewerkers van de vakbond krijgen weinig of geen
loonsverhoging meer, pensioenindexering alleen als er ruimte
voor is en om het wachtgeldfonds te herstructureren, worden
in 2015 nog acties ondernomen. “De uitwerkingen van die
bezuinigingen zullen pas in 2015 en volgende jaren zichtbaar
worden”, aldus Indra Kandhai. Dankzij deze bezuinigingen en
de voorgestelde contributieverhoging van 1 euro per lid per
maand, zou het verslagjaar vanaf 2016 weer met een saldo van
nul afgesloten moeten kunnen worden. “We zijn een non-profit
organisatie, dus dat is acceptabel.”
Contributieverhoging
Op de voorgestelde contributieverhoging

wilde

Wiel
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Wittenbernds namens de bondgroep Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden toch een aantal opmerkingen maken.
Hij vond onder meer dat op de kosten van de bedrijfsvoering
en dan met name op het onderdeel salarissen en sociale lasten
meer bezuinigd zou kunnen worden.
Wiel Wittenbernds

Voorzitter Jack Hurxkens benadrukte dat de kosten voor de
bedrijfsvoering uiteraard de volle aandacht hebben van het
hoofdbestuur en lichtte nog eens toe hoe de post salarissen en
sociale lasten opgebouwd is met de diverse onderdelen daarin
en de wijze waarop de hoogte van de diverse onderdelen tot
stand komen.
Omdat de bondsgroep het belang van een gezonde financiële
balans erkent, stemde ze ondanks de eerder gemaakte
opmerkingen in met de contributieverhoging, net als de rest
van de Algemene Vergadering overigens.
3 B’s
Jack Hurxkens lichtte vervolgens - na de behandeling
het agendapunt over de contributieverhoging - het
actieprogramma van het hoofdbestuur over 2015 en 2016 toe.
Het accent op het ‘B-3 programma’ (de 3 B’s van het Behouden,
Binden en Bewuster maken van leden) is inmiddels het lange
termijnprogramma van de vakbond. Het aantal leden neemt
immers sinds 2011 alleen maar af. Daarnaast belichtte hij de
uitgebreide brief die het hoofdbestuur naar minister Asscher
van Sociale Zaken & Werkgelegenheid stuurde, naar aanleiding
van Prinsjesdag 2014 en de gepresenteerde Miljoenennota.
De brief vroeg aandacht voor zorgwekkende ontwikkelingen
zoals de hoge werkloosheid, de zorgtaken, de invoering van de
Participatiewet en meer. De minister heeft geantwoord dat hij
de zorgen deelt en dat er al een aantal verbeteracties in gang
was gezet.
Verder werd en wordt er flink actie gevoerd voor een nieuwe
CAO voor de SW-bedrijven.
In het afgelopen verslagjaar zijn er 3 ambassadeursbijeenkomsten gehouden, dat zijn informatiebijeenkomsten
voor kaderleden en leden, die zeer goed bezocht werden,
onder meer over de nieuwe Wet Werk & Zekerheid. Ook de
pensioenbijeenkomsten die twee keer per jaar gehouden
worden, werden goed bezocht. Het hoofdbestuur zal beide
soorten bijeenkomsten dan ook in de toekomst blijven
organiseren.
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In het kader van netwerken, werd er ook het een en ander op
touw gezet waaronder een uitvoerig gesprek met een Tweede
Kamerlid over het afsluiten van CAO’s. Daarnaast werden er nog
diverse actie- en beleidspunten door de voorzitter aangehaald
die voor het hoofdbestuur de volste aandacht hebben.
Bondsgroepen
Ook de drie bondsgroepen lichtten kort hun actieprogramma’s
toe. Jos Joosten, namens de bondsgroep Industrie
en Dienstverlening, sprak over de eerdergenoemde
ambassadeursbijeenkomsten die zij naast de twee à drie reguliere
vergaderingen per jaar gebruiken om hun bondsgroepleden te
informeren over actuele onderwerpen. Henri Simon van de
bondsgroep Sociale Werkvoorziening kondigde acties aan voor
de CAO-SW, maar ook het monitoren van de vervreemding van
groenactiviteiten van gemeentes naar de private sector en het
werven van leden. Ans Kolenburg vroeg namens de bondsgroep
Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden om aandacht voor
de zorg en onder meer de eigen bijdrage daarvoor en uitte de
zorgen om de positie van de mantelzorgers in Nederland.
Van O’s naar V’s
Uitte secretaris/penningmeester Indra Kandhai in haar
activiteitenverslag van vorig jaar nog de zorgen om de drie
O’s, van onrust, onzekerheid en ontslagen, die keer kon ze
tevreden constateren dat de O’s aan het veranderen zijn in V’s,
namelijk verbetering van de economie, vertrouwenstoename
van de consument en vertrouwen in de groei van banen
en dus werkgelegenheid. “En dat in nog geen jaar tijd.” Ze
noemde het stappen voorwaarts op een aantal belangrijke
terreinen, ‘misschien niet zo snel als we zouden willen’, maar
één kanttekening moest ze erbij plaatsen. “Met Prinsjesdag
beloofde minister Dijsselbloem van Financiën met veel
bravoure dat een nieuw belastingstelsel op termijn 100.000

Indra Kandhai
banen zou opleveren. Maar de teller blijft hangen op maximaal
65.000 banen.” Toch ziet ze het glas liever als half vol dan half
leeg en is ze blij met de positieve ontwikkelingen.
Wat haar activiteitenverslag betreft lichtte ze met name
de gratis belastingaangifte-service van de vakbond voor
haar leden eruit, waarvan ook dit jaar weer veel gebruik is
gemaakt. “We kunnen terugblikken op een voor de ABW
goede campagne dankzij enerzijds alle kennis verkregen
vanuit de Belastingdienst Limburg en Arno Ruijten – docent
fiscale economie aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven en

tevens als fiscalist verbonden aan Mullebergh Accountancy
- en anderzijds dankzij de inzet van onze vrijwilligers.” Op
het gebied van collectieve belangenbehartiging noemde ze de
CAO-onderhandelingen die erg actueel zijn, nu in Nederland
vijfhonderd van de negenhonderd CAO’s niet meer geldig
zijn. “De werkgevers willen alle CAO’s slopen en dat pikken de
bonden niet”, aldus Indra Kandhai. “Onderdeel van het spel
is dat werkgevers én werknemers bereid zijn te overleggen en
bereid zijn water bij de wijn te doen.
Het lijkt er nu op dat die bereidheid er bij beide partijen niet
is. Dat is slecht voor ons land, want het zou zonde zijn als de

Jos Joosten
Bondsgroep Industrie en Dienstverlening,

net herstellende economie weer een tegenslag krijgt door vele,
langdurige, stakingen.”
Tenslotte vestigde afgevaardigde en oud-hoofdbestuurslid
Wiel Wittenbernds in de rondvraag nog even de aandacht op
het teruglopende aantal leden en de geringe belangstelling
voor de Algemene Vergadering. Voorzitter Jack Hurxkens deelt
zijn zorgen, maar gaf ook aan dat er in de afgelopen jaren van
alles is gedaan om beide trends te keren. “Natuurlijk heb ik ook
liever meer leden en afgevaardigden, maar ik ben ook blij met
wie er wel is.”

Henri Simon
Bondsgroep Sociale Werkvoorziening

Ans Kolenburg
Bondsgroep Gepensioneerden &
Uitkeringsgerechtigden

Vakbond ABW
De vakbond voor iedereen!

www.vakbondabw.nl
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Nieuwe contributieregeling
Per 1 oktober 2015

Leeftijd / Contributiesoort

Huidige bedrag per maand

Nieuw bedrag per maand

23 jaar en ouder
21 en 22 jaar
t/m 20 jaar
Gezinscontributie voor 2 personen
voor ieder volgend inwonend gezinslid
met loon/uitkering
Gepensioneerden (65 plus)
Gezinscontributie voor 2 65-plussers
Vrijwillige klasse

€ 12,00
€ 10,50
€ 8,00
€ 18 (€12+ €6)
€ 6,75

€ 13,00
€ 11,50
€ 9,00
€ 20 (€13+€7)
€ 7,75

€ 8,00
€ 9,00
€ 13(€8+€5)
€ 15 (€9+€6)
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen

Anne Mulder

Kennismakingsgesprek met dagelijks bestuur en Tweede Kamerlid
Op maandag 22 juni jl. heeft er in Vught een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het Tweede Kamerlid de
heer Anne Mulder. Hij is in de Tweede Kamer namens de VVD woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid en
houdt zich bezig met (macro economische) trends en thema’s op de arbeidsmarkt, waaronder flexibilisering en cao’s.
In dit gesprek heeft het Dagelijks Bestuur (DB) samen met de heer Mulder gefilosofeerd over issues als:
• Zijn algemeen verbind verklaarde CAO’s - Kortweg AVV CAO’s - nog nodig in de huidige tijd?
• En wanneer moet er wel en wanneer mag er geen dispensatie verleend worden van deze AVV CAO?
• Wat zijn knelpunten bij het afsluiten van CAO’s?
• En hoe kunnen CAO’s worden hervormd?
Dit gesprek is zowel door de heer Mulder als ook door het DB als prettig en kennisverrijkend ervaren.
We hebben afgesproken dat we verder ook contact met elkaar zullen houden.

V.l.n.r.: Indra Kandhai, Jack Hurxkens en Anne Mulder.
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Thuishuldiging Wiel Smeets
65 jaar lid

In 2015 telde de Vakbond ABW slechts 1 lid dat 65 jaar lid is van de bond, te weten de heer
Wiel Smeets uit Born. Een introductie is ons inziens overbodig, want velen van u weten
ongetwijfeld over wie we het hebben… ja de oud-voorzitter én erelid van de Vakbond ABW.
Wiel heeft als aanmeldingsdatum 1 april 1950 en viert dus zijn 65-jarig jubileum. Want hoewel hij
84 jaar oud is en het eigenlijke rustiger aan zou moeten doen, wil hij daar niets van weten. Zo vult
hij bijvoorbeeld ten tijde van de Belastingservice van de Vakbond ABW elk jaar weer de aangiftes
in van de leden in Born en omstreken. Ook geeft hij, zo fanatiek als hij is, zich elk jaar op voor de
opfriscursussen voor die Belastingservice. Want zijn credo is, als je iets doet, dan moet je het vooral
ook goed doen. Hij vindt het dan (ook) bijzonder belangrijk om vooral ook op de hoogte te blijven
van alle fiscale updates. Chapeau Wiel!
Om Wiel te bedanken voor zijn trouw en solidariteit jegens zijn Vakbond ABW, begaf zich een delegatie van de Vakbond ABW naar
de woonplaats van Wiel Smeets. Deze bestond uit het voltallige Dagelijks Bestuur en secretaresse Bea Dresen-Claessens. Daar
werden ze hartelijk welkom geheten door de vrouw des huizes, Mien Smeets, en natuurlijk ook de jubilaris.
Nadat voorzitter Jack Hurxkens aan Wiel Smeets de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ had overhandigd genoten we op het
buitenterras, met een prachtig uitzicht op de mooie
kleurrijke tuin en het Bornse landschap in het zomerse
zonnetje, van een kopje koffie en een door Mien Smeets
zelf gemaakte overheerlijke schuimtaart.
De ontvangst was hartelijk en de reactie op het ontvangen
van de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ waardeerde Wiel
Smeets enorm. Op een muur in zijn woonkamer komt
deze oorkonde te hangen boven zijn in 2004 ontvangen
Oorkonde van Erelid Lidmaatschap van de Vakbond ABW.

De overhandiging van de oorkonde aan Wiel Smeets
door voorzitter Jack Hurxkens.

Activiteitenkalender

Vakbond ABW september t/m december 2015
Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
19.00 uur
21 september 			

Pensioenbijeenkomst
Cultuurhuis Heerlen
Doelgroep: Leden die 65 worden tussen 01-01 en 01-07-2016 Sittarderweg 145.

Maandag
19.00 uur
19 oktober 			
			
			
			
			

Ambassadeursbijeenkomst
Functionerings- en Beoordelings-gesprekken.
Doelgroep: ABW-leden
Let op! Deelname is GRATIS, MAAR aanmelden vooraf
verplicht en wel vóór 1 oktober a.s. via balie@vakbondabw.nl
Check ook onze website voor meer informatie hierover!

Cultuurhuis Heerlen
Sittarderweg 145.

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl.
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Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

van 1 juli 2016 naar 1 januari 2018.
Dit betekent dat (toekomstige) AOW-gerechtigden die onder
de kostendelersnorm zouden gaan vallen, volgend jaar niet te
maken krijgen met een verlaging van de AOW-uitkering met
5% van het netto wettelijk minimumloon en 10% in het daarop
volgende jaar. Hiervoor heeft het kabinet 131 miljoen euro
vrijgemaakt.
Aanpassing
schattingsbesluit:
Wijziging
inkomstenverrekening in WAO, WAZ en Wajong
Per 1 juli 2015 wijzigt de manier waarop het UWV loon uit
een dienstverband verrekent met een WAO, WAZ of Wajonguitkering.
Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW,
TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en
IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk
minimumloon per 1 juli 2015.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het
wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €
1.501,80 naar € 1.507,80 bruto per maand.
Uitstel kostendelersnorm in AOW
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid ziet af van de invoering van de
kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) per
1 juli 2016. Onderzoek dat was bedoeld inzicht te geven in de
mogelijke effecten van de kostendelersnorm op het voornemen
van mensen om mantelzorg te verlenen, levert onvoldoende
duidelijkheid op.
Jetta Klijnsma schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat
gezien de doelstellingen van het kabinet rond de decentralisatie
van de langdurige zorg het van belang is dat mensen de ruimte
krijgen om mantelzorg voor ouderen op zich te kunnen en
willen nemen.
Uit het onderzoek door Panteia komt geen sluitend beeld van
de effecten naar voren, maar wordt wel geconcludeerd dat de
kostendelersnorm voor een deel van de doelgroep een negatieve
invloed kan hebben op de keuze rond mantelzorg. Ook het
SCP concludeert, op basis van eigen literatuuronderzoek en de
gegevens van het onderzoek van Panteia, dat het zicht op de
problematiek beperkt is.
Sinds 2015 hebben ouderen te maken gekregen met meerdere
beleidswijzigingen, ook in het kader van gedecentraliseerde
overheidstaken. Omdat er nog weinig bekend is over
de relatie tussen mantelzorg, de vorming van nieuwe
huishoudsamenstellingen en inkomensvoorzieningen, is nader
onderzoek opportuun.
Gelet op het voorafgaande heeft het kabinet besloten de
invoering van de kostendelersnorm in de AOW uit te stellen
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Het loon hoeft niet langer opgegeven te worden door
de gerechtigde zelf maar wordt door het UWV uit de
polisadministratie gehaald. Om het mogelijk te maken
de loongegevens uit polisadministratie voor dit doel te
gebruiken, is de gebruikelijke uurloonvergelijking vervangen
door een periodeloonvergelijking. Voor verreweg de meeste
uitkeringsrechtigden heeft deze overgang geen consequenties.
De verrekening van inkomsten in de WAO, WAZ en Wajong vindt
plaats door een (fictief) arbeidsongeschiktheidspercentage
te berekenen. Dit percentage werd tot nu toe berekend door
het maatmanloon per uur te vergelijken met het verdiende
inkomen per uur (uurloonvergelijking).
Het (fictieve) arbeidsongeschiktheidspercentage wordt per
1 juli bepaald door het maatmaninkomen per tijdvak te
vergelijken met de in het aangiftetijdvak genoten inkomsten.
Overgangsregeling
Voor uitkeringsgerechtigden die na 1 juli 2015 minimaal één
arbeidsongeschiktheidsklasse zouden dalen door het invoeren
van de periodevergelijking, treedt deze regeling pas 1 juli 2016
in werking. Het UWV zal voor 1 januari 2016 deze betrokkenen
persoonlijk benaderen.
Officiële publicaties:
* Wijziging Schattingsbesluit: Staatsblad 254, dd 30 juni 2015
* Wijziging Regeling Samenloop: Staatscourant 17.549, d.d.
30 juni 2015
Kijk voor praktische informatie op www.uwv.nl

Lees meer op:

www.vakbondabw.nl

Jubilarishuldiging 2015
Onze jubilarissen, onze trots!

Dit jaar telt de Vakbond ABW 149 jubilarissen, waarvan 2 platina, 6 diamanten (60 jaar), 11 gouden (50 jaar), 29
robijnen (40 jaar) en 101 zilveren (25 jaar). Vijfenvijftig van de 149 jubilarissen waren, vaak vergezeld door hun
partner of familielid, op woensdag 17 juni jl. aanwezig in de prachtige Manegezaal van Auberge de Rousch in Heerlen.
Nadat voorzitter Jack Hurxkens allen hartelijk welkom had
geheten, vertelde hij 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 nostalgische
liedjes van de band ‘De
Häörepaert’ en sketches van
het duo de Waerknöppele.
Vooraf aan het begin van de
huldiging van alle jubilarissen
stond
voorzitter
Jack
Hurxkens stil bij een aantal
highlites in het eerste half jaar
van 2015.
In dit artikel zullen we slechts
een drietal van die highlites
noemen, en dan te beginnen
met de recente berichtgeving
van de Nederlandsche Bank, de
DNB, namelijk dat het stukken
beter gaat met de Nederlandse
economie. De DNB signaleert
zelfs een groeiversnelling. De groei bedraagt dit jaar 2 %: de
grootste groei in zes jaar. Het herstel van de Nederlandse
Economie zet dus inderdaad door en dat wordt zelfs bevestigd
door het gerenommeerde Internationaal Monetair Fonds, het
IMF.
De voorzitter vindt het best geruststellend om dit uit hun
mond te horen en vroeg zich dan ook terecht af of we ‘na al het
zuur, nu eindelijk het zoet krijgen’.
De voorzitter bestempelde deze berichten qua economische
groei als prachtig nieuws, maar vindt dat jammer genoeg de
burgers hier vaak nog niet veel van merken, vooral ook doordat
de werkloosheid nog steeds hoog blijft en de loonstijgingen
nog te gering zijn. Maar het besteedbaar inkomen groeit wel.
Een volgende highlite is dat de groei van het nationaal
inkomen, het BBP (het Bruto Binnenlands Product), dit jaar tot
2% toeneemt. Ook de komende twee jaar zal die groei van het
nationaal inkomen neerkomen op gemiddeld 2 procent – zeker
een impuls voor bedrijven om te investeren en wellicht door die
investering het creëren van meer banen. Volgens het DNB zijn
de Nederlandse huishoudens er beter aan toe.

zakelijke dienstverlening, waartoe de uitzendbranche behoort,
versterkt ook, maar dat zijn dan ook weer niet de best betaalde
banen.
De daling van de werkloosheid
verloopt mondjesmaat. In
2008 lag de werkloosheid nog
betrekkelijk laag, namelijk
onder de vier procent. De
jaren daarna groeide de
werkloosheid ook nog altijd,
maar tussen 2011 en 2014
steeg het percentage mensen
zonder baan ineens enorm:
van ongeveer 5 naar bijna 8%.
En nu wil – ondanks allerlei
positieve ontwikkelingen - de
werkloosheid toch maar geen
grote sprong terug maken, of,
zoals de DNB het formuleert:
‘de werkloosheid daalt in een
veel trager tempo dan dat zij
steeg in de jaren ervoor’.
In de ramingen tot 2017
gaat de DNB ervan uit dat de
werkloosheid, die nu ongeveer 7,1% is, voorlopig niet verder
daalt dan 6,7%. Dus maar 0,4%. Dat betekent dat grote groepen
burgers langere tijd zullen moeten rondkomen van een veel
lager inkomen. Positief is wel dat het aantal ontslagaanvragen
daalt.
Geruststellend is dat deze cijfers van De Nederlandsche Bank
goed aansluiten op een ander recent rapport en wel dat van het
Nibud. Want het komt nog wel eens voor dat wetenschappers
de neiging hebben om elkaar tegen te spreken. Maar gelukkig
nu dus niet. Het zoete nieuws is dat deze uitkomsten aangeven
dat de situatie van de burgers in de toekomst wel verbetert,
maar het zure nieuws is dat die voor velen het geleden verlies
in het verleden nog niet goed maakt.
Een ander belangrijke highlite die de voorzitter noemde was
de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de volgende wetten
en regelgevingen:
•
•

Een andere highlite is de banengroei. Die is er ook, maar vooral
als het gaat om flexibele en niet zo goed betaalde arbeid. De

De Wet Werk en Zekerheid: De wet die gaat over grote
wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht.
De Participatiewet: Een wet waarbij werkgevers banen moeten
gaan creëren voor mensen met en zonder arbeidsbeperking.
Het gaat om 5.000 banen in de periode 2015-2017.
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•

•
•

•

De Wet arbeid en zorg (WAZO): De Wet in welke er nieuwe
regels zijn voor het bevallings-, kraam-, ouderschaps- en
zorgverlof.
De Verhoogde AOW-leeftijd: de AOW-leeftijd is gestegen
naar 65 jaar en drie maanden.
De Werkkostenregeling (WKR): De werkkostenregeling is
nu per 1 januari 2015 dus verplicht voor alle werkgevers.
Het is nu niet meer mogelijk om gebruik te maken van het
oude systeem voor vergoedingen en verstrekkingen. De
vrije ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom.
De Versobering van het pensioenkader: Het
opbouwpercentage voor fiscaal vriendelijk pensioensparen
zakt van 2,15% naar 1,875% voor de middelloonregelingen.
En voor de eindloonregelingen is het nieuwe
opbouwpercentage 1,657%.

De voorzitter eindigde het aanstippen van deze highlites
met het uitspreken van de geruststellende woorden naar
de aanwezigen toe, nl. dat de Vakbond ABW deze serieuze
onderwerpen bewaakt en daar waar nodig richting politiek of
in de bedrijven waar we komen actie zal ondernemen.
De insteek van de ABW is in ieder geval dat we ons best doen om
zoveel als mogelijk uw belangen daarin te vertegenwoordigen.
Na de bespreking van deze highlites 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’.De band De
Häörepaert met een repertoire speciaal voor deze avond en dat
gold ook voor de sketches van de Waerknöppele.

De algemene indruk was dat ze samen gezorgd hebben voor
een prachtige, muzikale en een zeer gezellige avond.
De avond werd afgesloten door een dankwoord van de
voorzitter in welke hij alle jubilarissen dankte voor hun trouw
aan de bond en allen die deze avond tot een succes hebben
gemaakt.
Voor de jubilarissen die 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.
Een aantal jubilarissen dat vanwege ziekte er niet bij kon zijn,
zal 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 2015.

Platina jubilaris

Huub Meys

Altijd lid gebleven

70

Maar liefst zeventig jaar is Huub Meys uit Kerkrade
verbonden aan de Vakbond ABW. Een hele tijd. De nu
92-jarige Huub Meys werkte ondergronds bij de Dominiale
Mijnen in Kerkrade, toen hij lid werd. “Hij heeft daar nooit
spijt van gehad. Toen we de vakbond nodig hadden omdat
mijn man ziek werd, waren ze er voor ons. Er moest veel geregeld worden en dat is gebeurd. We waren daar toen heel blij
mee,” vertelt Tiny Meys, de echtgenote van de jubilaris. Huub Meys hoort slecht en daarom doet zijn vrouw het woord. Huub
is altijd lid gebleven en in 1980 werd Tiny ook lid van de Vakbond ABW. Zij vierde het zilveren lidmaatschap, Huub heeft een
voorsprong van heel wat jaren. Hij mocht alle mijlpalen al vieren. Ondanks zijn hoge leeftijd is Huub nog actief. Hij geniet
van een partijtje jeu de boules en helpt Tiny met het huishouden. “Hij doet veel. Wassen, strijken, boodschappen. Ik kan dat
niet meer, helaas.” Samen genieten ze van wat het leven brengt, zo goed als dat kan. Het echtpaar woont nog zelfstandig. “We
vonden het een mooi feest, de huldiging van de jubilarissen. Het was gezellig en goed verzorgd. Het was fijn om er bij te zijn.
Mijn man zei al lachend ‘op naar de 80 jaar’.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Voorzitter Jack Hurxkens heette de aanwezigen van harte welkom
en hield een huldigingstoespraak. Hier wordt hij geflankeerd door de
Waerknöppele.
2. Hapjes worden geserveerd.
3. De aanwezigen hadden er zin in.
4. Voorzitter Jack Hurxkens speldde de bondsinsignes op.
5. De zevenman sterke formatie De ‘Häaörepaert” zorgde voor een
zeer gevarieerde muzikale omlijsting.
6. De 40-jarige jubilarissen.
7. Een blik op de goed gevulde zaal.
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Diamanten jubilaris

60
50
40
25
Jan den Otter

Het is altijd goed om georganiseerd te zijn

Op 1 oktober 1955 is de heer den Otter lid geworden van de Vakbond ABW. Hij heeft zich zelf
aangemeld. Op de vraag ‘Waarom hij lid is geworden van de Vakbond ABW’, is zijn antwoord dat
het altijd goed is om georganiseerd te zijn. Zijn motto is ‘Pluk de dag’. Hij wenst de bond nog heel veel
jaren toe.

Gouden jubilaris

Annemie Westdorp

Lidmaatschap geeft veilig gevoel

Lid zijn van een vakbond was voor Annemie Westdorp uit Landgraaf en haar man belangrijk want ‘je
weet maar nooit wat je te wachten staat’. Het geeft een veilig gevoel. Annemie is inmiddels 50 jaar
lid van de Vakbond ABW. “Als er iets was, regelde ik die zaken vaak voor mijn man. Hij was werken
en ik had overdag de mogelijkheid om met het kantoor van de ABW te bellen of langs te gaan. “ Het
echtpaar Westdorp heeft verschillende keren een beroep gedaan op de expertise van de medewerkers
van de bond. “Mijn man werkte in Duitsland en toen hij niet meer kon werken, was het niet eenvoudig
om de uitkering te regelen omdat hij in Nederland woonde. Wij hadden dit probleem nooit zelf kunnen
oplossen. Gelukkig was er toen de Vakbond ABW. “
Annemie Westdorp geniet op dit moment graag van haar tuin. Zelf werken in de tuin is er niet meer bij. Maar haar andere passie,
schilderen, gaat nog prima. “Ik ben acht jaar lang naar de Kunstacademie gegaan. Het is heerlijk om te schilderen.” Ze heeft een voorkeur
voor het werk van Monet. “Ik schilder ook in die stijl, veel luchten en landschappen, maar zonder bloemen, voegt ze er meteen aan toe.“

Robijnen jubilaris

Lambert Huppertz
ABW gezien door de lens

Robijnen jubilaris Lambert Huppertz uit Bocholtz heeft een aantal jaren het wel en wee van de Vakbond
ABW vooral gevolgd door de lens van de fotocamera. Hij was jarenlang de vaste fotograaf tijdens
evenementen en bijeenkomsten. Denk daarbij aan de Algemene Vergadering en de jubilarissenhuldiging.
Als het even kon, was hij er bij. Toch is het ook weer een tijdje geleden dat Lambert Huppertz, 81 jaar,
voor het laatst voor de bond fotografeerde. “Op een bepaald moment was het goed geweest en heb ik niet
meer gefotografeerd,” vertelt hij. Lambert was werkzaam bij de Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen
toen hij lid werd van de Vakbond ABW. Hij is lid gebleven ook toen het werken bij de mijnen stopte. Ook
de kinderen en zijn vrouw zijn lid. ”We zijn altijd tevreden geweest over wat de bond te bieden had. Als het nodig was, dan waren ze
er.” Fotograferen is jarenlang een fijne hobby geweest, maar vergeet de muziek niet. Maar liefst 32 jaar speelde Lambert trompet bij
de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz. Op dit moment geniet hij vooral van het luisteren naar muziek.

Zilveren jubilaris

Melanie Vlaspoel

Opgegroeid met de Vakbond ABW

De eerste herinneringen aan de Vakbond ABW gaan ver terug voor zilveren jubilaris Melanie VlaspoelStruver. Dat kan ook niet anders als ABW-icoon Johan Struver je vader was. Precies op de dag dat
Johan zijn 85ste verjaardag zou hebben gevierd, vragen wij haar naar hoe belangrijk de vakbond is.
“De Vakbond ABW heeft altijd een plek gehad binnen ons gezin. Als kleuter ging ik samen met mijn
vader op de brommer naar leden toe. Hij vulde de belastingformulieren in. Ik vond dat geweldig. Wat
ik me ook nog herinner is een stand van de bond tijdens de open dag van Roda JC. Ik mocht toen mee,”
vertelt Melanie. Toen zij stage ging lopen, werd ze lid van de vakbond. “Ik voel veel verbondenheid
met ABW. Ik ken iedereen ook al zo lang. Ze zijn er als je ze nodig hebt, zonder lange wachttijden. Helaas heb ik de bond ook al eens
nodig gehad. Ook toen waren ze er.” Het zal niet vreemd klinken dat alle kinderen van Johan en zijn vrouw lid zijn van de bond.
“Ik heb toen ik bij de Regenboog werkte, zoveel leden geworven dat ik er een magnetron aan over heb gehouden,’ vertelt ze met een
lach. Inmiddels werkt Melanie met veel plezier in het Kerkraadse activiteitencentrum van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
(SGL). “Ik ben tevreden met mijn werk en met mijn werkgever. “ Het was niet voor het eerst dat Melanie een jubilarissenbijeenkomst
bijwoonde. Niet als jubilaris maar als bezoeker. Ze begeleidde haar moeder jaren geleden ook al een keer toen zij werd gehuldigd. “Ik
vond het een fijne avond, de huldiging van dit jaar. Een mooie herinnering.”
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Evaluatie Belastingservice IB 2014
De Hulp bij aangifte (Huba-) campagne van de Vakbond
ABW zit er weer op. In de periode van 3 maart 2015 tot ± 1
mei 2015 konden leden van de Vakbond ABW wederom bij de
bond terecht voor het gratis invullen van hun aangiftebiljet
Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen.
Dit jaar was de termijn voor het versturen van de aangifte IB 2014
met ruim 1 maand verlengd en konden er tot en met 5 mei 2015
aangiftes ingevuld en verstuurd worden. Voor alle aangiftes die na
5 mei door ons ingevuld moesten worden hebben we, indien bij
ons bekend, uitstel aangevraagd.
Op woensdag 3 juni jl. heeft een evaluatie plaatsgevonden met ons
eigen team van vrijwilligers. En de algemene conclusie is dat we met z’n allen een goede en relaxte Hulp Bij Aangifte(Huba)campagne hebben gevoerd. Hieruit is ook 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 2014 en 2015
ontvangen hebben gecontroleerd. Ook hebben we daar waar er nog geen toeslagen waren en bleek dat de leden er toch recht op
hadden, alsnog aangevraagd.
Voorzitter Jack Hurxkens blikt terug op een voor de ABW goede campagne dankzij enerzijds alle kennis verkregen vanuit de
Belastingdienst Limburg en Arno Ruijten (docent fiscale economie aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven en fiscakist bij
Mullebrgh Accountancy) en anderzijds dankzij onze vrijwilligers t.w. Peter Beaujean, Clemente Cesco Resia, Werner Gerards,
Irma Heida, Ans Kolenburg, Nico Roijen, Wiel Wittenbernds en de twee stagiaires Margo Neuschwender en Leo van Gansewinkel.
Samen hebben we deze Huba-klus ook dit jaar 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 1 december 2014 Intermediairendag van de Belastingdienst in Bioscoop JT in Kerkrade.
Op 23 februari 2015 een voorlichtingssessie van de heer Wim Blijlevens en mevrouw Marion La Torre van de Belastingdienst
Heerlen over de veranderingen m.b.t. de aangifte Inkomstenbelasting 2014 en alle Toeslagen (Huur- en Zorgtoeslag,
Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden Budget).
Op 24 februari 2015, vlak voor de lancering van onze eigen Huba-campagne, een verdiepingscursus van de heer Arno Ruijten
over de aangifte Inkomstenbelasting 2014.

Fiscaal vriendelijke verrekening
van uw vakbondscontributie!
Eind oktober/begin november a.s. versturen we weer de verklaringen om uw vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te laten
verrekenen. Dit kan dus vanaf 1/1-2015 alleen nog maar via de WKR, de werkkostenregeling.
Deze verklaringen worden automatisch verstuurd naar leden waarvan we voorheen wisten dat hun werkgever deze
mogelijkheid aanbood.
Vraag ook nu na bij (de loonadministratie van) uw werkgever of verrekening van de vakbondscontributie via de - per 1/1-2015
ingevoerde - werkkostenregeling (WKR) mogelijk is. Indien dit mogelijk is, dan kunt u via het secretariaat een verklaring
opvragen als u die dus al niet eerder automatisch toegestuurd heeft gekregen.
Dit kan telefonisch, tel. 045- 571 99 55, of via de mail balie@vakbondabw.nl
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Een lach en een traan
Premiere ABW-Koempelrevue groot succes

Het jaar 2015 is het jaar van de Mijnen. Een heel
jaar lang wordt niet alleen stil gestaan bij het feit
dat het op 17 december 2015 50 jaar geleden is dat
toenmalige minister van Economische Zaken Joop den
Uyl aankondigde in de Schouwburg van Heerlen dat
de mijnen in Limburg dichtgingen, maar vooral ook
hoe Limburg zich daarna ontwikkeld heeft en blijft
ontwikkelen. Kortom, verleden, heden en toekomst van
Limburg staan centraal tijdens het Jaar van de Mijnen.
V.l.n.r.: ABW-vrijwilligers Jo Roijen, Nico Roijen, Sjef
Hoeppermans en Ton Visser.

Vakbond ABW, in 1944 ontstaan uit de mijnen, heeft zich
direct na de sluiting van de mijnen gefocust op het heden
en de toekomst en staat ruim 71 jaar na haar oprichting
bekend als een vakbond voor iedereen in Limburg, werkenden
en niet-werkenden. Vakbond ABW weet dus als geen
ander hoe die ontwikkeling en transitie is geweest van het
mijnwerkersverleden naar het heden.
Vakbond ABW die het Jaar van de Mijnen ondersteunt, heeft
op zondag 5 juli jl. een ABW-koempelrevue aangeboden aan
de bewoners van het Sevagram zorgcentrum Ter Eyck, een
zorgcentrum met een duidelijke link naar de mijnen via haar
bewoners, de architectuur en de buurt waar ze staat, nl. een
buurt met een grote mijnwerkersgeschiedenis en kort bij de
voormalige mijn ON III in Heerlerheide.

De vrijwilligers serveren o.a. vlaai.

Tentoonstelling van dhr. H. Berendse (l) en het Inloop
mijnmuseum Brunssum.

De koempels van het Inloop mijnmuseum Brunssum.
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De première van deze ABW-koempelrevue is door de bewoners,
Sevagram en alle overige aanwezigen met groot enthousiasme
ontvangen. Via een aantal foto’s willen we u een impressie
geven van deze bijzonder mooie dag.
Vakbond ABW dankt alle betrokkenen die hebben bijgedragen
aan de totstandkoming én uitvoering van deze mooie dag,
t.w. de band ‘De Häöepaert’, Victor Hennen, Jacques Stel en
Serena Lemmens-Stel, het Trio Vet Koel, De Waerknöppele,
de toneelspelers Loïs Hoorens, Daniëlle Moors en Marcel
Schmeetz, Sjaak Essers, Irene Meeveld van zorcentrum Ter
Eyck, de ABW-werkgroep Jaar van de Mijnen (bestaande uit
Indra Kandhai, Leo Noy, Jos Rook en Cas Wilbers), de heer H.
Berendse, het ‘Inloop mijnmuseum Brunssum’, een zevental
koempels van Brunssum en de vrijwilligers van Sevagram én
de ABW (Jo Roijen, Nico Roijen, Sjef Hoeppermans en Ton
Vissers), de fotograaf Jos Sporck en Leon Franzen.

V.l.n.r. Cas Wilbers, Jacques Stel en Piet Muyres
van Trio Vet Koel.

Gratis aanbod aan ABW-leden

voor bijwonen tweede voorstelling ABW-Koempelrevue
Met een lach en een traan…
De Vakbond ABW biedt in het kader van het Jaar van de Mijnen ook haar eigen leden aan om deze ABW-koempelrevue
gratis bij te wonen en wel op: Woensdag 2 december van 19.00 tot 21.30 uur in de theaterzaal van Cultuurhuis
Heerlen.
Deelname is GRATIS, maar Vol = Vol. Dus wilt u zeker zijn van uw plaatsbewijs, meldt u zich zo snel mogelijk aan via balie@
vakbondabw.nl of via 045-571 99 55.
Wat houdt het programma in?
In de ABW-koempelrevue zit veel live muziek, humor, een toneelstuk over het mijnverleden, een tentoonstelling met
mijnwerkersattributen en tenslotte een dialoog tussen opa en kleindochter, waarin de transitiegedachte van het jaar van de
Mijnen, nl. het verleden naar heden goed naar voren komt. Hieronder vindt u het totale programmaoverzicht.
19.00 uur
		

Opening en welkom
Jack Hurxkens, voorzitter Vakbond ABW

19.05 uur
		

Verbindende teksten hele programma
Leo Noy, oud voorzitter Vakbond ABW

19.10 uur
		
		
		

De Aoem van de Berg
Toneelstuk met Loïs Hoorens, Daniëlle 		
Moors en Marcel Schmeetz
Muziek: De Häörepaert

19.50 uur

Trio Vet Koel
Piet Muyres, Jacques Stel en Cas Wilbers

20.05 uur
		

Pauze/Tentoonstelling mijnwerkersattributen
Collectie van de heer H. Berendse en het 		
’Inloop mijnmuseum Brunssum’

20.30 uur
		

De Koel
Lied Jacques Stel en Serena Lemmens- Stel

20.40 uur

De mijnwerker
Buut van Sjaak Essers

20.55 uur
		
		
		

Opa vertelt over de mijnen
Een dialoog tussen opa en kleindochter
Jacques Stel en Loïs Hoorens
Muziek: De Häörepaert

21.15 uur
		

Dankwoord/Einde
Leo Noy, oud-voorzitter Vakbond ABW

De Waerknöppele.

Leo Noy.

De band De ‘Häorepaert’.

Jacques Stel (l) en Loïs Hoorens (r).

Daniëlle Moors (l)
en Marcel Schmeetz (r).

Serena Lemmens-Stel (l)
en Jacques Stel (r).
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Wet Werk en Zekerheid

Grote belangstelling voor ABW-bijeenkomst
Ruim 100 mensen waren aanwezig op de door de ABW georganiseerde ambassadeursbijeenkomst op maandag 18 mei jl.
Secretaris/penningmeester Indra Kandhai heette de aanwezigen van harte welkom op
de tweede ambassadeursbijeenkomst van het jaar. Ze benadrukte dat de problemen
rond de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid omvangrijker lijken dan al
eerder in de media werd gesuggereerd.
In veel sectoren worden nu al uitzendkrachten en werknemers met tijdelijke contracten
op straat gezet. Zo proberen werkgevers de transitievergoeding te ontlopen, maar
vooral vaste dienstverbanden, inclusief kosten en risico’s, te vermijden. En dat terwijl
de nieuwe flexwet juist door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in het leven
is geroepen om de verschillen tussen tijdelijk en vast werk te verkleinen. Kortom
genoeg aanleiding voor de Vakbond ABW om hier alle aandacht te schenken!
Na het welkomstwoord gaf Indra Kandhai het woord aan de heer Rob Breuls advocaat bij Bronneberg Advocaten. Hij ging o.a. in
op de volgende onderwerpen: Aanzegtermijn, Proeftijd, Concurrentiebeding, Ketenregeling, Positie oudere werknemer onder de
WWZ en Wijzigingen WW-recht.
Na de pauze onder het genot van een hapje en een borrel gaf Indra Kandhai het woord aan advocaat Frans Bronneberg van
Bronneberg Advocaten. Hij ging o.a. in op de volgende onderwerpen: Wat kost het ontslagrecht?, Transitievergoeding,
Kantonrechtersformule, Voorbeeldberekeningen, Ontslagroute, De Vaststellingsovereenkomst, Billijke vergoeding, Ontslag op
staande voet en Hoger beroep.
Om 21.00 uur sloot Indra Kandhai deze bijeenkomst af met woorden van grote dank aan de heren Rob Breuls en Frans Bronneberg
voor de boeiende, zeer interactieve en kennisverrijkende avond. Een ambassadeursbijeenkomst die zeker niet snel vergeten zal
worden.

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 in a nutshell
Tijdelijke contracten
Er zijn nu nog te grote verschillen in de behandeling van
werknemers met vaste en tijdelijke contracten. Daarom krijgen
mensen met een tijdelijk contract meer zekerheid op hun werk
en inkomen. Zo moeten ze na twee jaar aanspraak kunnen
maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar.
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij
elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.
De tussenpoos is momenteel 3 maanden.
Ontslag
Het ontslagrecht wordt eerlijker (zegt men) en minder kostbaar
voor werkgevers (ja,ja). Er komt één vaste ontslagroute.
Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige
arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere
redenen gaat via de kantonrechter.
Transitievergoeding
Alle werknemers, tijdelijk of vast, hebben straks onder bepaalde
voorwaarden recht op een transitievergoeding. Iemand moet
tenminste twee jaar in dienst zijn geweest en het contract is op
initiatief van de werkgever beëindigd.
De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur
van een dienstverband. De hoofdregel is: 1/3de maandsalaris
per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar als men langer
dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal
75 duizend euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die
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jaarlijks meer dan dat bedrag verdienen.
WW
Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan
voor een lager loon dan voordat ze werkloosheid werden,
houden meer loon over. Van elke verdiende euro mag dertig
cent gehouden worden.
In plaats van de gewerkte uren te verrekenen worden na 1
juli de inkomsten verrekend. Dat kan betekenen dat mensen
eenmalig in de eerste maand van werkloosheid twee à drie
weken later hun uitkering ontvangen.
Om ervoor te zorgen dat mensen sneller aan de slag gaan vanuit
de WW wordt na een half jaar al het werk als passend gezien.
www. mijnwerkenzekerheid.nl
Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te
worden in de nieuwe regels is er op de website van www.
mijnwerkenzekerheid.nl informatie op maat te vinden.
Daarnaast is er een online tool waarmee het eventuele recht op
en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald.
En er is een ‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag
of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn.
Per 1 januari 2015 zijn al eerdere maatregelen ingegaan
zoals de gelijktrekking van de ontslagbescherming van
payrollwerknemers met werknemers die rechtstreeks
ingeschreven staan bij de werkgever. Die veranderingen staan
op: www.rijksoverheid.nl.

Jubilarissen

60-jarige jubilaris november 2015
S.J. Willems uit Maastricht

25-jarige jubilarissen september 2015
E.F. Austen uit Amstenrade
D.M.J. Erriu uit Landgraaf
M.A.T.H. Erriu-Terheyden uit Landgraaf
P.C.M.J. Liedekerken-Leunissen uit Nuth
P.H. Meijer uit Brunssum

70-jarige jubilaris november 2015
H. Meys uit Kerkrade

40-jarige jubilaris september 2015
M.A.J. Duyzings uit Nuth

Overleden

25-jarige jubilarissen oktober 2015
M. Benkamoune uit Sittard
G.A. Bruynseels uit Brunssum
A. Helwig uit Kerkrade
A.M.P. Karel-Hoogma uit Sittard
S.A.J. Renneberg-Jongen uit Brunssum
J.C.A.M. Schepers uit Berg a/d Maas
J.R. Spoelstra uit Brunssum

Op 27 april 2015 overleed in de leeftijd van 83 jaar
ons bondslid de heer H.G.R. Verheijden uit Landgraaf

40-jarige jubilarissen oktober 2015
A. Bouziane uit Heerlen
H.A.L. Dohmen uit Hoensbroek

Op 26 mei 2015 overleed in de leeftijd van 70 jaar
ons bondslid de heer W.A. Peters uit Brunssum

50-jarige jubilaris oktober 2015
J. Richter uit Kerkrade
60-jarige jubilarissen oktober 2015
H. Kremers uit Heerlen
J. den Otter uit Brunssum
25-jarige jubilarissen november 2015
G.J.J. Bindels-van Dijck uit Landgraaf
N.G. Kruchten uit Landgraaf
J.J.M. Latten uit Schinveld
A.C. Marx uit Stevensweert
J.M. Muller uit Landgraaf
S.E. Sarbous uit Heerlen
R.G. Schwant uit Landgraaf
J.M.A. Stevelmans uit Landgraaf.
40-jarige jubilaris november 2015
J.J.H. Bodelier uit Heerlen
50-jarige jubilarissen november 2015
J. Eijkelboom uit Geleen
T. Elzinga uit Heerlen
A.J. van der Heijden uit Gangelt

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

Op 1 mei 2015 overleed in de leeftijd van 76 jaar
ons bondslid de heer L.M.M. Deckers uit Kerkrade
Op 9 mei 2015 overleed in de leeftijd van 55 jaar
ons bondslid mevr. J.C.B. Verweijst uit Hoensbroek

Op 31 mei 2015 overleed in de leeftijd van 66 jaar
ons bondslidde heer A.G.M. Thill uit Landgraaf
Op 19 juni 2015 bereikte ons het bericht
dat op 13 maart 2015 is overleden in de leeftijd van 64 jaar
ons bondslid de heer J.G.A. van Neer uit Echt
Op 28 juni 2015 overleed in de leeftijd van 93 jaar
ons bondslid mevrouw J.C. Koning-van der Hey uit Heerlen
Op 3 juli 2015 overleed in de leeftijd van 94 jaar
ons bondslid mevrouw B.M.J. Kanters-Göbbels uit Geleen
Op 3 juli 2015 overleed in de leeftijd van 89 jaar
ons bondslid mevrouw M. Koeken-Bosch uit Landgraaf
Op 10 juli 2015 overleed in de leeftijd van 75 jaar
ons bondslid de heer F.J. Golob uit Kerkrade
Op 10 juli 2015 overleed in de leeftijd van 60 jaar
ons bondslid mevrouw A.W.J. Debie uit Heerlen
Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan
onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!

CAO’S
Op het kantoor van de Vakbond ABW beschikken wij over zeker 250 tot 300 verschillende CAO’s.
Dus…..ook als staat er in het vakblad géén actueel bericht over uw CAO,
dan hebben wij op kantoor bijna zeker toch de nodige informatie bij de hand.
Wilt u wat weten over uw CAO, maak dan een afspraak met de vakbondsbestuurders juridische ledenservice
Will Kapell en Jack Hurxkens (045-5719955).
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CAO Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws nr. 18 t/m 27.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO
Besloten busvervoer
Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en
hengelsportspeciaalzaken
Detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek
Principeakkoord cao Dierhouderij
Eindbod cao Gemengde en Speelgoedbranche
Hellende daken
Hoveniersbedrijf in Nederland
Kappersbedrijf
Principeakkoord cao Kunsteducatie
Eindbod cao MITT
Eindbod cao MITT
Eindresultaat cao Samenwerkende branches detailhandel
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
Verzekeringsbedrijf - binnendienst
Verzekeringsbedrijf - buitendienst
Beveiliging
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit
Hoger Beroepsonderwijs
Reisbranche

Datum
1-07-2015

Mutatie/eenmalige uitkering
Loonmutatie +1,50%

1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
30-6-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-07-2015
1-08-2015
1-08-2015
1-08-2015

Loonmutatie +2,00%
Loonmutatie +2,00%
Loonmutatie +1,25%*
Loonmutatie +1,50%*
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +1,75%
Loonmutatie +1,00%*
Eenmalige uitkering 1,4%*
Loonmutatie +1,50%*
Loonmutatie +2,00%*
Loonmutatie +2,00%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,00%
Eenmalige uitkering 0,75%
Loonmutatie +1,50%
Eenmalige uitkering € 475 (bruto)
Loonmutatie +1,50%

* Gegevens op basis van een onderhandelingsresultaat.

Wat is een onderhandelingsresultaat?
Wat is een principeakkoord?
Wat is een Cao?
Onderhandelingsresultaat:
Een onderhandelingsresultaat is een voorlopig resultaat
tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden) dat neutraal, d.w.z. zonder stemadvies, door de
vakbonden wordt voorgelegd aan de leden.
Principeakkoord:
Een principepakkoord is een voorlopig akkoord in het
eindstadium van de cao-onderhandelingen tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met
een positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan
de leden.
CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeenkomst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen
(vakbonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsresultaat en/of het princiepakkoord door de
leden is aangenomen en uiteindelijk ondertekend is door de
betreffende partijen.
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Principeakkoord cao Groothandel in
Levensmiddelen
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 t/m 31 mei 2016.
Lonen
De werkelijke lonen en loonschalen worden verhoogd:
Voor werknemers met een maandloon:
per 01-07-2015: 1% en per 01-05-2016:1%.
Voor werknemers met een periodeloon:
per 13-07-2015: 1% en per 25-04-2016: 1%.
Toeslag voor werken op zondag
Per 1 juli 2015 wordt de toeslag voor werken op zondag in alle
werktijdenregelingen aangepast naar 100%.
Voor werknemers die op 1 januari 2015 in dienst zijn en in de
periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 ook op zondag hebben
gewerkt, geldt een afbouwregeling tot en met 31 december
2016. Een werkgever kan ervoor kiezen om de afbouwregeling
voor de zondagtoeslag ineens te voldoen door in de peilperiode
1 juli 2014 tot 1 juli 2015 de op zondag gewerkte uren in kaart
te brengen en deze conform de afbouwregeling te kapitaliseren.
Nieuwe cao Foodgroothandels (werktitel)
Cao-partijen starten zo spoedig mogelijk overleg met als doel
om per 1 juni 2016 te komen tot een nieuwe cao voor alle
foodgroothandels in Nederland. Deze nieuwe cao krijgt het
karakter van een raam-cao.

Principeakkoord cao Fashion en sport
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016.
Lonen
De salarissen van de loonschalen worden verhoogd:
per 01-10-2015: 1%.
Eenmalige uitkering
Pr 01-12-2015: 0,25%*
* medewerkers met een loon onder het maximum premieloon.
Aanpassing zondagtoeslag en compensatie
De zondagtoeslag wordt verlaagd naar 50%. Medewerkers die
nu in dienst zijn en tot op heden op zondag werkten, worden
daarvoor met extra loon of vrije tijd gecompenseerd.

Seniorendagen
Een werkgroep van vertegenwoordigers uit de vakbonden en
werkgevers zal een voorstel voorbereiden tot het omzetten
van de seniorendagenregeling uit art. 6.1 cao naar een regeling
die beantwoordt aan het doel waarvoor de regeling destijds
gemaakt is.
Arbeidsovereenkomst
De (extra lange) opzegtermijn voor oudere werknemers (art.
8.4 cao) wordt verkort. Er is een afbouwschema voor een
periode van drie jaar.
Eindbod cao Elektrotechnische detailhandel
De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2016.

Arbeidsduur
Medewerkers krijgen het recht om vaste, voor hen nietinroosterbare dagen aan te geven (niet zijnde zaterdag of
zondag): bij een full-time contract één dag, bij parttime
contracten (tot en met 20 uur per week) twee dagen.

Lonen
De lonen worden verhoogd:
per 01-10-2015”: 1%, per 01-10-2015: 0,75% (*) en per 01-092016: 1%.
*ter compensatie van het per gelijke datum afschaffen de
zaterdagmiddagtoeslag.

Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang
De cao heeft een looptijd van 1 jan. 2015 t/m 31 dec.2015.

Arbeidstijdtoeslagen
De zaterdagmiddagtoeslag vervalt met ingang van 1 oktober
2015.

Lonen
De lonen bedragen van de salarisschalen worden verhoogd:
- per 01-11-2015 1,00%
Arbeidsduur
Afspraken zijn gemaakt over ‘evenwichtige’ flexibiliteit (balans
tussen de gewenste flexibiliteit bij organisaties én werknemers
in hun werk-privésituatie, maar ook in hun werk-werksituatie).
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Afgesproken is de hoogte, opbouw en duur van de WW in het
derde WW-jaar te handhaven.
Principeakkoord cao Handel in
bouwmaterialen
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 dec. 2016.
Lonen
De lonen worden structureel verhoogd:
- per 01-07-2015 1%
- per 01-01-2016 2%
Opbouw en duur WW
De werkgevers zijn positief over de adviezen die de Stichting
van de Arbeid heeft gegeven over de opbouw en duur van de
WW en wil er in het licht daarvan met de vakorganisaties
afspraken over maken.

Maaltijdvergoeding
De maaltijdvergoeding wordt verhoogd tot € 6,25.
Reserves VUT en prépensioen
De reserves die hier nog resteren kunnen op administratieve
gronden niet worden teruggestort naar de werkgevers
en werknemers. De reserves worden gebruikt voor
koopkrachtverbetering (tijdelijke verlaging van de premie)
van de huidige werknemers en indien dat niet mogelijk is voor
verbetering van de pensioenrechten van de huidige werknemers.
Fondsen
De heffing voor het opleidingsfonds OFED wordt met ingang
van 1 juli tot 31 december 2016 tijdelijk verhoogd vastgesteld
op 0,4% om de gelegenheid te krijgen de kennisbank weer te
actualiseren. Bezien zal worden of daarna de heffing op het oude
niveau kan worden teruggebracht.
De cao OFED per 1 januari 2016 met een periode van 5 jaar
verlengd.
Arbeidsovereenkomst
In de cao wordt een bepaling opgenomen dat bij wijziging
van de cao deze wijziging doorwerkt in de individuele
arbeidsovereenkomst.

CAO Nieuwsradar
Overleg cao Sociale werkvoorziening hervat
Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en bonden zijn weer in overleg over de cao Sociale werkvoorziening. De bonden
hadden in april jl. in een brief aan de colleges van burgemeesters en wethouders gevraagd of zij net als de VNG van mening waren
dat de cao voor de Sociale werkvoorziening bevroren moest worden. Meerdere gemeenten hebben hierop gereageerd en op 2 juni
jl. is op het VNG-congres hiertoe een motie aangenomen. Inmiddels hebben de partijen op 8 juni jl. een eerste verkennend gesprek
gehad. Daarin is afgesproken dat er voor de zomer ambtelijk verder over wordt gepraat, onder meer over een voorstel om de cao te
moderniseren. De bedoeling is om zo snel mogelijk tot een onderhandelaarsakkoord te komen.
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Twee vakbondsleden, één mening
Onrust, acties en opkomen voor het behoud van goede arbeidsvoorwaarden vormen vaak de drijfveer voor leden om
actief te worden. Opkomen voor jezelf en voor je collega’s. Dit is ook de motivatie voor Nico Janssen en Ayat Bendada.
Beide heren zijn werkzaam in het kader van de Sociale Werkvoorziening bij Vixia in Sittard en sinds een aantal
maanden actief voor Vakbond ABW. Nico is al een groot aantal jaren lid en Ayat sinds de start van de acties. Tijdens
het interview vullen Nico en Ayat elkaar aan. Daar waar het gaat om de toekomst van de Sociale Werkvoorziening en
de toekomst van Vixia zijn ze eensgezind.
Sociale Werkvoorziening
“Ik ben bang dat de Sociale Werkvoorziening een sterfhuis wordt. Veel
medewerkers zullen uitstromen en als er geen nieuwe medewerkers
instromen dan is het vroeg of laat afgelopen” aldus Nico. “Ik begrijp
niet dat ze zo maar een streep door de SW hebben gezet, zonder dat
duidelijk is dat de participatiewet werkt. Nu dreigen mensen tussen
wal en schip te vallen” vult Ayat aan. “Je moet geen schoenen weg
gooien voordat je nieuwe hebt.” “Als een droom van me zou kunnen
uitkomen, zou ik willen dat de Sociale Werkvoorziening weer terug
komt”, zegt Nico. Zo slecht was het allemaal niet. En we moeten
nog maar zien of er daadwerkelijk 125.000 werkplekken gecreëerd
worden. Beide heren hebben er in ieder geval weinig vertrouwen in.
Nico (m) en Ayat (r) geven hun mening tijdens het interview.

Vixia
De zorgen over de toekomst van de SW in Nederland, die de Vixia
medewerkers zich maken, worden nog groter als beide Vixia medewerkers kijken naar de toekomst van Vixia. Het zou wel eens
zo kunnen zijn dat de rol van Vixia in de regio nog eerder uitgespeeld is. Dat er op basis van de participatiewet voor het aanbieden
van beschut werk geen gebruik gemaakt wordt van de diensten van Vixia. Sterker nog, dat Vixia een deel van het werk dat ze nu
aanbieden ook nog moeten afgeven. De verantwoordelijke wethouders in de regio zijn hierover aan zet en het idee overheerst
dat de toekomst van Vixia niet de hoogste prioriteit heeft. Het valt te hopen dat bureau Berenschot, dat de situatie voor de
gemeenten analyseert, rekening houdt met alle factoren en niet naar een bepaalde denkrichting toe redeneert.
CAO
Terug naar de CAO. Uiteindelijk verwachten, (hopen?) Ayat en Nico
dat er wel een nieuwe CAO komt. Het mag alleen niet zo zijn dat
een mogelijke loonontwikkeling weer ten koste gaat van de andere
arbeidsvoorwaarden. Dat zou immers niet de eerste keer zijn dat
de nieuwe afspraken een sigaar uit eigen doos blijken te zijn. De
vooruitzichten zijn in ieder geval niet geruststellend. In september
wordt opnieuw onderhandeld door de VNG en de bonden, maar
een concreet loonaanbod ligt er nog niet. Wel heeft de VNG al een
aantal punten genoemd waarop “bezuinigd” zou kunnen worden.
Genoemd worden de jubileumgratificatie, de seniorenregeling en de
loongarantie. Al met al geen punten om vrolijk van te worden. “Nu
zelfs de Rijksambtenaren waarschijnlijk een nieuwe CAO krijgen,
kunnen ze ons toch niet links laten liggen. Wij zijn toch ook in
dienst van de overheid. Dat is meten met twee maten” meent Ayat.

Nico en Ayat tijdens het aanbieden van de petitie aan de
Wethouders van Westelijke Mijnstreek.

Vakbond ABW
Ze hopen dat de lijnen bij de Vakbond ABW zo kort blijven. Je kunt
bellen en vrijwel meteen heb je antwoord of word je geholpen. Dat is wat beiden zo aanspreekt in onze bond en hopelijk blijft dat
in de toekomst ook zo. Ze hopen dan ook dat meer collega’s lid worden van de Vakbond ABW. Samen een vuist maken. Als eenling
bereik je immers niets.
Will Kapell, vakbondsbestuurder
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Wat speelt er in de Sociale Werkvoorziening?
Er is al ruim anderhalf jaar geen CAO meer in de Sociale Werkvoorziening. Gemeenten en Overheid wijzen naar elkaar.
Normaal gesproken treedt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op als werkgever voor de 100.000 medewerkers in de
SW. Omdat er vanuit de overheid steeds meer gekort wordt op de budgetten, is de VNG van mening dat er geen ruimte is voor
loonontwikkeling. Zij wijzen naar het Kabinet. Het Kabinet wijst vervolgens terug naar de VNG en geeft aan dat alles betaald
moet worden uit het beschikbaar te stellen budget. Het traditionele van het kastje naar de muur sprookje.
De afgelopen maanden hebben in het hele land acties plaats gevonden. Handtekeningen zijn verzameld en petities aangeboden.
Wethouders werden gevraagd de wens naar een nieuwe CAO te ondersteunen. Publieksvriendelijke acties tot nu toe, maar het
wordt steeds moeilijker om de medewerkers hiermee tevreden te houden. Hardere acties en stakingen worden niet uitgesloten.
Hopelijk komt het niet zo ver. Ook de medewerkers in de SW hebben recht op een fatsoenlijke loonsverhoging. Net als iedereen.

Nationale Prokkelstagedag
Op 4 juni jl. was het weer Nationale Prokkelstagedag. Het is de vijfde keer dat deze dag wordt gehouden, een dag waar
op 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 dit
jaar alweer de tweede keer dat de Vakbond ABW meedoet aan deze dag.
Stagiaire, Elke Houben, 17 jaar jong en leerling op de VSO/ZMLK De Parkschool in Limbricht, kwam één dag stagelopen op onze
administratie. Ze werd opgevangen en ondersteund door onze secretaressen Nicole Moran en Karin Jelsma. 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.

Elke bezig op de administratie van de Vakbond ABW.
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Aanmeldingsformulier
Ik wil graag een
individueel lidmaatschap.
Ik wil graag een
een part-time lidmaatschap.
individueel
(20
uur per lidmaatschap.
week of minder)
part-time lidmaatschap.
een gezinslidmaatschap
en gezinscontributie.

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

(deze strook niet invullen)

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

Bondsnummer:

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

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

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

Bondsnummer:

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

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

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

invullen.
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

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

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

invullen.
exemplaar van het juridisch reglement

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

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

Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

Man / Vrouw*

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

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

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

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

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

volgens de geldende contributieregeling ver-

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

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

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

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

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

schuldigd zal zijn.

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

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

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

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

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

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

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

■ Mijn bank / giro* rekening:.......................................................................................
Bondsnr. werver:
............................................
iban-nummer:
..................................................................................................
■ 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: ..............................................................................................................
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Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
ABW INSCHRIJFFORMULIER
01-10-2007 16:07 Pagina 1
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 01-10-15

Aanmeldingsformulier
23Ikjaar
en
ouder				
€ 13wil graag een
■ Naam en voorletters: ................................................................................................
21 en 22 jaar 				
€ 11,50
Straat en huisnummer: ...................................................................................................
individueel lidmaatschap.
t/m
20 jaar 				
€ 9,Postcode en plaats: ........................................................................................................
een part-time lidmaatschap.
Gezinscontributie
(voor
2
personen)		
€ 20,Telefoon privé: .................................................................................................................
(20 uur per week of minder)
(voor
ieder
volgend
inwonend
gezinslid)
€ 7,75
E-mail:
.............................................................................................................................
een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.
Geboortedatum: .......................................
Gepensioneerden
plus)			
€ 9,- Man / Vrouw*
Voor elk gezinslid s.v.p. een (65
apart formulier
invullen.
Sofinummer: .............................................
Gezinscontributie
voor twee 65-plussers
€ 15,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: ............................................................................................................
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Straat en huisnummer: ...................................................................................................
Postcode en plaats: ........................................................................................................
Aard van het bedrijf: ........................................................................................................

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

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

