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Het hoofdbestuur en de collega’s van
de Vakbond ABW wensen u

prettige feestdagen
en een

gezond 2016!
Vizier is een uitgave van de Vakbond ABW - 63e jaargang No. 6 - december 2007
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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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Dit wil ik met u delen...

Inhoud

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!
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De Top 2000, een jaarlijks radioprogramma van het Nederlandse station
NPO Radio 2, wordt sinds 1999 uitgezonden aan het eind van elk
kalenderjaar. De uitzending begint sinds 2015 om 9.00 uur op Eerste
Kerstdag en gaat non-stop door tot middernacht in de Oudejaarsnacht.
Na een steeds voorspelbare nummer 1 kwam dit jaar vanuit het niets het
nummer Imagine van John Lennon op nummer 1. Niet zo verwonderlijk,
want de teksten van dit nummer bieden troost en hoop in deze o zo
turbulente tijd waarin we nu leven.
Een van de coupletten is wel heel erg toepasselijk, ik citeer
‘Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...’
Geboeid door de tekst maar ook door de titel van dit nummer rijzen
meteen aanvullende verlangens bij me op zoals,
Imagine..
dat alle werknemers in de SW nu eindelijk een fatsoenlijke CAO krijgen.
Imagine..
dat iedereen (oud-jong, arm-rijk) nu gebruik kan maken van een
betaalbare zorg.
Imagine..
dat de hoge werkloosheid daalt en velen weer een baan en dus een
fatsoenlijk inkomen kunnen krijgen.

Om te noteren
•

Het bondskantoor is gesloten van
maandag 21 december 2015 tot en
met vrijdag 1 januari 2016.

•

Het bondskantoor is tevens
gesloten op Carnavalsmaandag
8 februari en Carnavalsdinsdag
9 februari 2016.

•

Het volgende nummer van Vizier
verschijnt medio februari 2016.

•

U kunt kopij inleveren tot uiterlijk

Imagine…
dat het Kabinet nu wetten maakt die echt werken en niet puur gemaakt
worden om te scoren.
Imagine…
dat er veel vreugde en liefde op de aarde zou zijn.
Imagine…
dat alle door ons genoemde en door uzelf
aangegeven kerstwensen zouden uitkomen.
Rest mij u fijne feestdagen te wensen en vooral
een gezond en vreedzaam jaar.

maandag 11 januari 2016.
•

Kijk voor het laatste nieuws op
www.vakbondabw.nl.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Ambassadeursbijeenkomst

Vakbond ABW roept eerste week van februari 2016 uit tot

Week van de Loonstrook

over functionerings- en beoordelingsgesprekken zeer druk bezocht
Dat de keuze voor dit onderwerp leeft en een zeer goede was, bleek uit de grote opkomst.
Maar liefst 65 ABW-leden hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Dat de keuze voor
het onderwerp ook zeer actueel was, bleek algauw, want kort nadat de uitnodigingen voor
deze bijeenkomst waren verstuurd, stonden opeens de kranten vol over dit onderwerp. U
hebt ze ongetwijfeld ook gezien, de krantenkoppen als ‘Schaf het Beoordelingsgesprek af’ en
Beoordelingsgesprekken zijn niet meer van deze tijd’.
Maar de Vakbond ABW heeft los van de actualiteit ook gekozen voor het onderwerp
‘Functionerings- en Beoordelingsgesprekken’ omdat we die met enige regelmaat tegenkomen
in onze dagelijkse praktijk.
Zo bellen onze leden en vragen wat ze moeten doen als ze het niet eens zijn met het
functionerings- en/of het beoordelingsgesprek, en dan met name datgene wat op papier
is gezet. Daarnaast is dit onderwerp met enige regelmaat punt van aandacht in CAOonderhandelingen, waarbij afgesproken wordt om het systeem van functioneren en
Will Kapell
beoordelen opnieuw leven in te blazen.
Want wat iemand er ook van vindt, als het is afgesproken willen medewerkers ook dat de gesprekken plaatsvinden. Ze vinden dat
ze er dan ook recht op hebben.
Namens het DB heette vakbondsbestuurder Will Kapell de aanwezigen welkom op deze – alweer twaalfde – ambassadeursbijeenkomst.
Nadat hij de hoofdpunten uit zijn eigen beoordelingsformulier had voorgelezen, herinnerde hij de aanwezigen aan de opzet
van deze bijeenkomsten, namelijk enerzijds het warm houden van de contacten met onze
Leon Franssen
kaderleden, de zogenaamde ABW-ambassadeur, en anderzijds hen steeds informeren c.q.
bijscholen over een actueel onderwerp.
De inleiders Leon Franssen en Huub Trijbels hebben via een zeer interactieve presentatie en
filmpjes op You Tube de aanwezigen wegwijs gemaakt in deze materie. Samen met de leden
hebben ze bijgedragen aan een zeer geslaagde avond.
Onze doelstelling van deze avond was om de aanwezigen niet alleen goed te informeren over
dit onderwerp, maar vooral ook tools, tips en trucs aan te reiken als die hiermee te maken
kunnen krijgen. En we mogen vaststellen dat dit goed gelukt is en onze doelstelling dus ook
gerealiseerd is!
Secretaris/penningmeester Indra Kandhai bedankte met een cadeaubon de beide heren voor
de prettige medewerking aan deze bijeenkomst.
Een dag na deze bijeenkomst zijn de presentaties van de inleiders Leon Franssen en Huub
Trijbels gemaild naar alle aanwezigen op die bijeenkomst. Ook waren/zijn deze presentaties te downloaden via onze website www.
vakbondabw.nl
Ons advies aan u is om als u binnenkort een functionerings- en/of een beoordelingsgesprek heeft, deze presentaties te raadplegen en
vooral uw voordeel er mee te doen. Raadpleeg onze Activiteitenkalender op pagina 15 voor de volgende ambassadeursbijeenkomst
op 30 mei 2016 over de rol van de Bedrijfsarts en de rol van de leidinggevende bij ziekte, re-integratie en hervatten!

Waarom ‘de week van de loonstrook’?
Veel vragen tijdens het spreekuur gaan over de loonstrook, de weg van bruto naar netto en de inhoudingen.
Waarom in de eerste week van februari?
Omdat iedereen in de maand januari de eerste loonstrook van het nieuwe jaar krijgt en vaak vragen heeft over uitwerkingen van
nieuwe wetten en regels die dan verwerkt zijn in de eerste loonstrook van het nieuwe jaar.
Daar we het bijzonder belangrijk vinden dat onze leden, jong en oud, snappen hoe een loonstrook er uit ziet, staat deze eerste
week van februari geheel in het teken van uitleg van de loonstrook. Om het verhaal helemaal compleet en duidelijk te maken
geven we ook informatie over de arbeidsovereenkomst, en informatie over CAO trajecten, en tips voor het onderhandelen bij
sollicitaties e.d. Om jongeren meer bij het vakbondswerk te betrekken organiseren we voor leden en niet leden tot 27 jaar een
aparte avond. Dit gaan we doen met praktijkvoorbeelden gegeven door deskundigen die regelmatig bezig zijn met deze materie.
Met inachtneming van bovenstaande informatie gaan we de ‘week van de Loonstrook’ op 3 dagen invullen en wel als volgt:
•
•
•

We beginnen met een informatieavond voor leden tot 27 jaar en wel op maandag 1 februari om 19.00 uur in Cultuurhuis
Heerlen aan de Sittarderweg 145 te Heerlen.
Vervolgens hebben we ook een informatieavond voor leden van 27 jaar en ouder en wel op dinsdag 2 februari om 19.00 uur
ook in Cultuurhuis Heerlen.
Op woensdag 3 februari a.s. is er een inloopspreekuur. Iedereen, lid of geen lid, kan met zijn loonstrook komen en krijgt niet
alleen uitleg/controle van zijn loonstrook, maar kan ook de correctheid van de hoogte van het salaris laten checken.

Om deze materie te verduidelijken gaan we ook een brochure maken over o.a. het hoe en waarom van de loonstrook en uitleg van
de verschillende aspecten. Deze delen we uit op bovenstaande bijeenkomsten en/of het inloopspreekuur. Overige geïnteresseerde
leden kunnen deze brochure ook opvragen.
Alle leden van wie we een e-mailadres hebben ontvangen van ons in de eerste week van januari 2016 per e-mail een uitnodiging.
Daarnaast is de informatie vanaf begin januari ook terug te vinden op onze site.
Heeft u geen e-mailadres of is uw e-mailadres bij ons niet bekend en weet u nu al dat u wilt komen naar een van deze bijeenkomsten,
geef dit dan telefonisch door via 045 -571 99 55 of via de mail bali@vakbondabw.nl.
Extra service
Als extra service sturen we naar alle leden van wie we een e-mailadres hebben een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
m.b.t. de loonstrook. Check dus via www.vakbondabw.nl bij ‘Log in’ of wij uw (juiste) emailadres hebben en zo niet wijzig het dan
of vul het in.
4

5

Voor u gelezen
Bronnen: www.rijskoverheid.nl/minsteries/szw/nieuws

36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel.

UITSPRAAK HOGE RAAD IN ZAAK OVER VAKANTIEDAGEN
Tientallen ABW-leden stellen de Staat der Nederlanden
succesvol aansprakelijk.
De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 bepaald dat
de Staat aansprakelijk is voor onjuiste implementatie van
vakantieverlof tijdens ziekte. De hoogste Nederlandse rechter
heeft geoordeeld over de vraag of de Staat aansprakelijk is voor
schade die arbeidsongeschikte werknemers hebben geleden
indien zij slechts beperkte of geen opbouw van vakantieverlof
tijdens ziekte hadden. Deze wettelijke bepaling is met ingang
van 1 januari 2012 gewijzigd naar aanleiding van het arrest
Schultz/Hoff van het Europese Hof. Sindsdien wordt ook
tijdens periodes van ziekte vakantieverlof opgebouwd.
De centrale vraag in deze procedures is of de Staat reeds
voor het Schulz-Hoff-arrest wist of had moeten weten dat de
wettelijke regelgeving in strijd is met het EU-recht en of een
dergelijke schending wel kan leiden tot een schadevergoeding.
De Hoge Raad heeft dit in haar uitspraak bevestigd.
Mr. Bronneberg, advocaat te Geleen, die is ingeschakeld door
de Vakbond ABW en de belangen van de ABW-leden behartigt:
“Voor zover mij bekend is het voor het eerst dat de Nederlandse
Staat in deze omvang aansprakelijk is. Namens cliënten heb
ik de Staat aansprakelijk gesteld. Deze claims zullen nu in
behandeling worden genomen. Binnen ongeveer één maand
zal bekend worden gemaakt hoe de claims zullen worden
afgehandeld.” Wordt vervolgd!
WETTELIJK MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 2016
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het
minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2016. Het wettelijk
brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en
ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2016:
€ 1.524,60 per maand; € 351,85 per week; € 70,37 per dag.
Leeftijd
23 jaar
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

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

Per maand
€ 1.524,60
€ 1.295,90
€ 1.105,35
€ 937,65
€ 800,40
€ 693,70
€ 602,20
€ 526,00
€ 457,40

Per week
€ 351,85
€ 299,05
€ 255,10
€ 216,40
€ 184,70
€ 160,10
€ 139,00
€ 121,40
€ 105,55

Per dag
€ 70,37
€ 59,81
€ 51,02
€ 43,28
€ 36,94
€ 32,02
€ 27,80
€ 24,28
€ 21,11

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar
boven) per 1 januari 2016 bij een gebruikelijke arbeidsduur van
6

Leeftijd
23 jaar >
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

36 uur per week
€ 9,78
€ 8,31
€ 7,09
€ 6,02
€ 5,14
€ 4,45
€ 3,87
€ 3,38
€ 2,94

38 uur per week
€ 9,26
€ 7,87
€ 6,72
€ 5,70
€ 4,87
€ 4,22
€ 3,66
€ 3,20
€ 2,78

40 uur per week
€ 8,80
€ 7,48
€ 6,38
€ 5,41
€ 4,62
€ 4,01
€ 3,48
€ 3,04
€ 2,64

Bron: Staatscourant 38647, van 6 november 2015
VERNIEUWDE LEIDRAAD
PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING
De SER heeft een vernieuwde versie van de Leidraad
personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) gepubliceerd.
In de Leidraad PVT staat een modelreglement met uitleg
over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de
personeelsvertegenwoordiging is geregeld.
De Leidraad PVT is opgesteld door de SER-commissie
Bevordering Medezeggenschap. De vorige versie van de
leidraad PVT stamde uit 2010. De vernieuwde Leidraad PVT
is mede gebaseerd op wijzigingen die kort geleden in het
Voorbeeldreglement ondernemingsraden zijn opgenomen.
Een personeelsvertegenwoordiging is niet verplicht een
reglement op te stellen. Wel is het verstandig, bijvoorbeeld
voor de verkiezingen van de PVT en voor haar werkwijze, om
bepaalde regels op te stellen. Zulke regels kunnen helpen bij het
functioneren van de PVT binnen de onderneming. De SER biedt in
het modelreglement voorbeelden voor dergelijke regels. De nieuwe
Leidraad PVT is online te raadplegen via de site van de SER.
Bron: SER 22-10-2015
EERSTE KAMER STEMT IN MET WETSVOORSTEL
DOORWERKEN NA AOW
Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om
door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij
de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn
AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via
een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft onlangs
ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Asscher
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister
van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het wordt daarbij voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers
langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden
gemaakt van hun kennis en ervaring. Zo wordt bijvoorbeeld
de opzegtermijn van hun contract één maand en wordt de
loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar dertien weken
in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben
op WIA. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu

vaak nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden
in dienst te houden of aan te nemen. In 2018 worden de
nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de
loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.
Om verdringing van niet AOW-gerechtigden te voorkomen
worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht
doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een
reorganisatie. Die regel geldt al voor de private sector. Ook is
een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van
een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt
voorkomen dat dit ten koste gaat van andere werknemers.
Sinds 1 juli van dit jaar hebben AOW’ers als gevolg van de Wet
Aanpak Schijnconstructies, net als andere werknemers, al recht
op ten minste het minimumloon. Dat recht hadden ze eerder
nog niet. Als er een cao van toepassing is moet een AOW’er
uiteraard hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers
die hetzelfde werk doen.
In de Wet werk en zekerheid is al geregeld dat een werkgever
het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder
tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft
er geen transitievergoeding betaald te worden. Wanneer een
AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel
weer de gewone ontslagregels. Behalve dat er ook dan geen
transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag.
EXTRA HULP VOOR WERKLOZE JONGEREN BIJ HET
ZOEKEN NAAR WERK
Jongeren die moeilijk aan het werk komen, krijgen een extra
duwtje in de rug. Ondanks de aantrekkende economie en de
dalende jeugdwerkloosheid is het voor een deel van de jongeren
nog moeilijk om aan de slag te komen. Ze hebben vaak weinig
werkervaring, weten niet welke vaardigheden werkgevers
belangrijk vinden en stellen daarom nog te vaak een klassiek,
eenvoudig CV op. Met een nieuwe aanpak worden jongeren
actiever en rechtstreeks in contact gebracht met werkgevers.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
dat eind september jl. bekendgemaakt.
Het kabinet, UWV en gemeenten starten met een nieuwe
aanpak: samen met werkgevers proberen ze 23.000 jongeren
binnen twee jaar vanuit een uitkering aan de slag te krijgen.
Bedrijven zoals McDonald’s, Rabobank, Kruidvat, Albert Heijn,
Kijkshop, Hilton en de Hema doen al mee. Komen vacatures
beschikbaar, dan zorgen ze samen voor een goede werving,
selectie en voorbereiding van jongeren. Tot nu toe bood UWV
alleen digitale dienstverlening aan jongeren met een WWuitkering. Ook gemeenten hebben nog relatief weinig ervaring
met het maken van afspraken met werkgevers over vacatures.
Minister Asscher heeft hiervoor veertien miljoen gereserveerd
voor de komende twee jaar.
Veel jongeren weten nog niet hoe ze moeten zoeken naar werk
en hoe zichzelf te presenteren in een CV, op sociale media
als LinkedIn en in een sollicitatiegesprek. Dat blijkt ook uit
onderzoek van de Inspectie van SZW naar jongeren met een
uitkering. Zij kunnen niet uit de voeten met alleen digitale
dienstverlening en groepsgewijze sollicitatietrainingen. Deze
jongeren hebben sneller en persoonlijke hulp nodig.
Gemeenten gaan ook jongeren zonder startkwalificatie jongeren die geen diploma hebben op niveau havo, vwo, mboniveau 2 of hoger - actief bemiddelen naar werk. Veel van deze

jongeren zijn niet op hun plek in een voornamelijk schoolse
omgeving of kunnen door een beperking geen startkwalificatie
halen. Voor hen is een passende baan of een combinatie van
werken met leren een beter alternatief.
INSPECTIE SZW PAKT TE HOGE WERKDRUK AAN
De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van
collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van
de Inspectie SZW, zo is te lezen in haar Jaarplan 2016. Het plan
is aangeboden aan de Tweede Kamer.
De Inspectie schaart zaken als werkdruk en discriminatie
onder de noemer psycho-sociale arbeidsbelasting. Meer dan
een derde deel van het ziekteverzuim heeft hiermee te maken.
Alleen al met werkdruk en werkstress zijn jaarlijks 6 miljoen
verzuimdagen gemoeid.
In 2016 controleert de Inspectie of werkgevers genoeg doen
aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers.
Zij richt zich vooral op hardnekkige overtreders. De inspecteurs
laten niet los tot een overtreding is opgelost en sprake is van
structurele zorg voor goede werkomstandigheden; dit gebeurt
overigens ook bij andere inspectie-onderwerpen.
Toezicht op cao’s
Een nieuwe taak is volgend jaar intensief toezicht op naleving
van cao’s. Werkgevers en werknemers kunnen de Inspectie
vragen te onderzoeken of bedrijven wel volgens de cao
betalen. Met de resultaten in de hand kunnen vakbonden
of werknemers naar de rechter stappen om naleving af te
dwingen. Voor 2016 zijn 45 van zulke onderzoeken gepland.
Er komen 100 inspecties naar gefingeerde dienstverbanden.
Deze nep-dienstverbanden worden bijvoorbeeld gebruikt om
een hypotheek af te sluiten of om familie vanuit het buitenland
naar Nederland te halen.
In de bouw let de Inspectie vooral op valgevaar,
kankerverwekkende stoffen en arbeidsuitbuiting. In de
detailhandel ligt het accent volgend jaar op onder meer
onderbetaling en te lange werktijden. Extra aandacht
hierbij krijgen de ambulante handel en de verkoop van
levensmiddelen. Bij bedrijven die werken met verontreinigde
grond gaat intensief gecontroleerd worden: zijn werknemers
goed beschermd? Bij de aanleg van wegen zijn de controles
gericht op aanrijdgevaar van wegwerkers.
Illegale arbeid
In de tuinbouw richt de Inspectie zich op gezonde
werkomstandigheden en bestrijding van illegale arbeid. De
inspecteurs gaan langs bij telers van aardbeien, asperges,
bomen, groente en bloembollen. Daarnaast vinden
verkenningen plaats in de viskweek, aquacultuur en hoveniers.
In de schoonmaakbranche ligt de focus op het werk van
schoonmakers bij grotere hotelketens, openbaar vervoer,
vakantieparken en de voedselindustrie.
De toename van flexibel werk leidt tot extra aandacht van de
Inspectie voor uitzendkrachten en zzp’ers. Uitzendkrachten zijn
veel vaker slachtoffer van ongevallen dan vaste werknemers.
Ook ziet de Inspectie dat gevaarlijke klussen op bouwlocaties
steeds vaker door zzp’ers worden gedaan.
Kijk voor praktische informatie op www.uwv.nl
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Digitale post

Vakbond ABW stuurt brief naar staatssecretaris E. Wiebes van Financiën

Op maandag 2 november jl. heeft het Dagelijks Bestuur n.a.v. deze brief een gesprek gehad met een afgevaardigde van
de staatssecretaris. Hierin werd door de Belastingdienst/Toeslagen aangegeven dat het in eerste instantie alleen de
Toekenningsbeslissingen zullen zijn die alleen via de digitale post, dus in de digitale Berichtenbox toegestuurd zullen
worden. Alle andere correspondentie (bijvoorbeeld informatie over terugvorderingen, betalingsregelingen enz.) blijft
nog zeker 2 jaar, te weten de jaren 2016 en 2017, per gewone post en via de digitale Berichtenbox aan u toegestuurd
worden. De Vakbond ABW zal samen met de Belastingdienst/Toeslagen bekijken of we onze leden die geen computer
hebben en/of geen internet hebben, kunnen helpen en zo ja, hoe.
Wordt vervolgd!
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Acties in de SW voor een betere CAO zeer geslaagd
Werknemers in de sociale werkvoorziening massaal in actie!

Inleiding
Al ruim vijf jaar staat de loonontwikkeling binnen de Sociale Werkvoorziening op een laag pitje. Een schamel procentje in 2013
is het laatste wat er bij is gekomen. Er is geen CAO op dit moment en de onderhandelingen zijn gestaakt. Ieder jaar raken de
medewerkers verder achter op de inflatie en steeds meer medewerkers dreigen onder het minimumloon te zakken. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten(VNG), de werkgever van de SW, wil in de toekomstige CAO’s jaarlijks alleen een eenmalige uitkering
opnemen. Een uitkering die niet mee telt voor het vakantiegeld en pensioen. Een jaarlijkse habbekrats die mogelijk de inflatie
een beetje compenseert, maar niet voorkomt dat de salarissen achter blijven raken bij de landelijke loonontwikkeling. Meer zit er
niet in, aldus de VNG, en verwijst daarbij naar de landelijke overheid die fors kort op de subsidies. Het voortdurend heen en weer
wijzen tussen VNG en de Overheid is het grote probleem. De SW medewerkers worden van het kastje naar de muur gestuurd.
Geen wonder dat er al geruime tijd actie gevoerd wordt, met een aantal hoogtepunten in de afgelopen maanden.
Tentenkamp in Valkenburg
Op 15 oktober 2015 een tentenkamp in Valkenburg. Meer dan illegaal kamperen zit er in de toekomst immers niet meer in. De
circa driehonderd actievoerders in Valkenburg kijken terug op een geslaagde actie. Ondanks de koude en de regen hebben ze hun
standpunt onder de aandacht gebracht. Mede door het slechte weer, maar ook om Wethouder Dauven van Valkenburg te dwingen
de zorgen van de SW medewerkers te erkennen en de hierbij behorende petitie te ondertekenen, werd kort na twaalf uur het
Gemeentehuis bezet. In eerste instantie met alle actievoerders en daarna met een klein comité. De petitie was van belang omdat
eerder die dag de heer Rehwinkel, wethouder van de Gemeente Landgraaf, geweigerd had om te tekenen. En een beetje solidariteit
mag je toch wel verwachten.
De bezetting van de hal duurde vervolgens tot half zes ‘s middags. De wethouder bleef bij zijn standpunt om de petitie niet te
tekenen, maar was wel bereid een oproep te doen aan de VNG, met daarin twee belangrijke punten: bij een normale CAO hoort
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een normale loonontwikkeling en werkzekerheid voor alle medewerkers die nu onder de SW vallen. Dit dient nog steeds het
uitgangspunt te zijn bij de onderhandelingen. En vervolgens het dringende verzoek om in overleg te gaan met het kabinet om
extra budget te krijgen. De bezetters konden zich vinden in de uiteindelijke tekst en werd de bezetting beëindigd.
De biecht van Wethouder Rehwinkel
De weigering van de heer Rehwinkel in Valkenburg om de petitie te tekenen kon natuurlijk niet geaccepteerd worden. Dus werd
het tijd om hem de biecht af te nemen. Op 11 november jl. kreeg hij deze mogelijkheid geboden door de voorzitter van het SW
actiecomité en nu tevens in de hoedanigheid van pastoor. Vroeger was het immers in Limburg de gewoonte dat de pastoor zei
wat de politiek diende te doen. Niet dat de SW medewerkers terug willen naar die tijd, maar af en toe was het toch wel handig.
Na pastoraal overleg was ook de heer Rehwinkel ten slotte bereid een verklaring te ondertekenen, met daarin de twee belangrijke
punten loonontwikkeling en werkzekerheid.
Een actie als in Valkenburg werd op meerdere plaatsen in het land gehouden, als opmaat voor de grote landelijke actie op
19 november jl. in Den Haag. Op die dag kwamen 7500 SW’ers op voor hun rechten. Met zeven bussen vanuit onze regio werd
deze actiedag goed ondersteund. Ook hier werd aan het eind van de actie een bezetting gehouden van het VNG gebouw. In
eerste instantie werden de 30 bezetters vriendelijk ontvangen met koffie en thee. Toen echter duidelijk was dat ze niet eerder
zouden vertrekken alvorens er duidelijkheid zou zijn over de nieuwe CAO sloeg de sfeer om en werden ze afgevoerd naar het
politiebureau. Dit laatste was een smet op een verder voortreffelijke actiedag.
Hoe verder?
Op dit moment is duidelijk dat er op 4 december 2015 verder onderhandeld zal worden. Uitkomst ongewis.
Will Kapell, vakbondsbestuurder
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Onze kerstwensen voor u

Geluk
Gezondheid

Deze kerstboom is gevuld met
kerstwensen voor u, onze leden.
Wat zou de wereld er toch fantastisch
mooi uit zien als deze wensen uit
mochten komen.
Misschien lukt het in 2016 hier en daar
voor u, voor ons.
Daarom is de Vakbond ABW er ook in
2016 weer voor u.

Vrede op aarde, zonder
oorlogen en zonder terrorisme
Tijd en aandacht hebben voor elkaar

Geen kloof tussen rijk en arm, laag en
hooggeschoold, jong en oud,
en mensen die wel en anderen die niet
altijd mee kunnen gaan met de snelle en
technologische ontwikkelingen
Een stevige (wereld)economie
Terugkeer naar de gulden
Met pensioen op je 65-ste
Meer banen voor jongeren, ouderen,
laaggeschoolden en hooggeschoolden
Recht op een betaalbare en goede
gezondheidszorg voor iedereen
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Vakbond ABW benoemt 100-jarig lid tot erelid

Uitslag OR-verkiezingen

Mevr. Hermiena Brandt-Hartskeerl
Zaterdag 29 augustus jl. was weer zo’n bijzonder mooie dag in de geschiedenis van
de Vakbond ABW, nl. een dag die we koesteren omdat een van onze leden 100 jaar
werd. Deze keer was het mevrouw Hermiena Brandt-Hartskeerl (roepnaam Mien)
uit Heerlen, de weduwe van oud-voorzitter Daan Brandt.
De Vakbond ABW wilde zo’n mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom
begaf het voltallige Dagelijks Bestuur zich op deze mooie zomerse dag naar
‘Werelds’ restaurant Parkstad Plaza aan de Roda JC Ring in Kerkrade, waar de
eeuweling samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen haar
100-ste verjaardag vierde.
Onderweg naar de jarige in het grote restaurant troffen we ook de nog net in functie
zijnde burgemeester van Heerlen aan, de heer Frans Weekers, die ook aanwezig was
om de 100-jarige te feliciteren. Toen die vernam wat de reden van onze aanwezigheid
was, besloot hij om te blijven.
Na een hartelijk welkom door de familie vertelde voorzitter Jack Hurxkens
aan mevrouw Brandt dat hij haar kwam verassen met een wel heel origineel
verjaardagscadeau, nl. de toekenning van het erelidmaatschap van de Vakbond
ABW, de bond waar zij na overname van het lidmaatschap van haar overleden
man, 71 jaar lid van is. Hij voelde zich dan ook vereerd om haar de oorkonde van het erelidmaatschap te mogen overhandigen.
Secretaris/penningmeester Indra Kandhai overhandigde een prachtige bloeiende Anthorium plant, omdat we weten dat de jarige
die nog steeds zelfstandig woont in Heerlen, heel erg hier van houdt.
Mevrouw Brandt was heel erg blij met deze benoeming. Voldaan en dankbaar keek ze, geflankeerd door haar familie, naar deze
oorkonde en bedankte de Vakbond ABW voor deze mooie onderscheiding.

V.l.n.r.: Zittend dochter Gonny Brandt, mevr. Brandt en Indra Kandhai(secretaris/penningmeester). Staand: Burgemeester van Heerlen
tot 31-08-2015 Frans Weekers en Jack Hurxkens (voorzitter).
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ORBIS
Het ABW-lid Kristel van der Grinten is onlangs
gekozen in de Ondernemingsraad van Orbis
Thuiszorg.
Kristel, van harte proficiat met het lidmaatschap
van de ondernemingsraad en héél veel succes
toegewenst!

Activiteitenkalender
Vakbond ABW eerste halfjaar 2016

Datum

Aanvang

Activiteit

Locatie

Maandag
19.00 uur
25 januari 2016			
			

Pensioenbijeenkomst
Doelgroep: Leden die tussen 01-07-2016 en 31-12-2016 de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken Spreker: Will Kapell

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Sittard

Maandag
19.00 uur
1 februari 2016			
			

‘Week van de Loonstrook en arbeidsovereenkomst’
Doelgroep: Alle leden tot 27 jaar
Sprekers: Jack Hurxkens, Will Kapell en Roger van den Broek

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Sittard

Dinsdag 			
‘Week van de Loonstrook en arbeidsovereenkomst’
2 februari 2016
19:00 uur		Doelgroep: Alle leden van 27 jaar en ouder
			
Sprekers: Jack Hurxkens, Will Kapell en Roger van den Broek

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Sittard

Woensdag
3 februari 2016

Bondskantoor
Valkenburgerweg 75 Heerlen

09:00 tot		Inloopspreekuur over de Loonstrook en arbeidsovereen17:00 uur		komst

Maandag
19.00 uur
30 mei 2016			
			
			

Ambassadeursbijeenkomst.
Onderwerp: De rol van de bedrijfsarts en de rol van de
leidinggevende bij ziekte, re-integratie en hervatten.
Doelgroep: ABW-leden

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Sittard

Woensdag
19.00 uur
8 juni 2016			

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

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Maandag
19.00 uur
4 juli 2016			

Algemene Vergadering 2015
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW

Auberge de Rousch
Kloosterkensweg 17 Heerlen

Kijk voor actuele informatie op onze website www.vakbondabw.nl.
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Prinsjesdag anders bekeken
Ieder jaar in de maand september is het altijd spannend omtrent Prinsjesdag. Op die dag maakt de regering, middels de troonrede
die door de Koning wordt uitgesproken, haar politiek en haar regeringsbeleid bekend voor het komende jaar. Tegelijkertijd wordt
dan ook de financiële begroting voor het komende jaar ingediend.
Voor ons als burger is vooral van belang de financiële kant van het verhaal, met andere woorden wat betekent het voor onze
portemonnee. Vragen als stijgen de kosten van levensonderhoud, hoeveel is de verwachte loonstijging etc. zijn bepalend voor
onze koopkracht.
In dit artikel wil ik het hier eens niet over hebben,
maar wil ik u verslag doen van mijn bezoek aan
Prinsjesdag van 15 september jl. Ik had al enige jaren
de wens om Den Haag, een van mijn lievelingssteden,
te bezoeken op Prinsjesdag en deze bijzondere dag
eens zelf mee te maken. En vooral natuurlijk deze
ceremonie, traditie van dichtbij mee te maken.
Als je die ochtend voor dag en dauw in de stad
arriveert is het al een drukte van jewelste en is de
stad op de belangrijke plaatsen al afgezet. Alle
scholieren in Den Haag hebben die dag vrijaf. Er
is duidelijk sprake van een “Prinsjesdagkoorts”in
de stad, onder andere merkbaar aan mensen die
voorzien zijn van een of meerdere oranjegekleurde
versierselen. Bij ons in Limburg zie je dat alleen maar
met carnaval..... Of is deze dag soms hun carnaval?
Rond een uur of elf heb ik die ochtend plaatsgenomen in een restaurant vlakbij het Binnenhof. Vanuit dat restaurant is er prachtig
zicht op het Binnenhof en kon ik de vele genodigden zien aankomen voor de Troonrede. Die ochtend hebben velen ongetwijfeld
vele uren voor de spiegel gestaan of bij de kapper doorgebracht! En velen hebben zich uitgedost, alsof hun leven ervan afhangt.
Rond het middaguur staat er heel veel publiek op de route die de Koninklijke Stoet aflegt. Net rond die tijd begint het flink te
regenen en gelukkig had ik van iemand een uitnodiging ontvangen waar ik de stoet van binnenuit mocht gaan bekijken. En
daardoor Maxima van dichtbij gemist...
Bedrijven en kantoren die aan de route liggen, hebben veel zakenrelaties uitgenodigd waardoor het straatbeeld best wel gezellig

oogt. Het lijkt wel op een bescheiden vorm van straatcarnaval zoals wij dat in het zuiden kennen.
Die stoet bestaat uit ongeveer 25 groepen/onderdelen. De route die wordt afgelegd is maar ruim 1 km en vertrekt om 12.50 uur
bij Paleis Noordeinde en arriveert om 13.15 uur bij de Ridderzaal. Dit is historisch zo vastgelegd. Als de stoet dan aankomt weet ik
eigenlijk niet wat ik zie. Zoveel pracht en praal aan uniformen zie je niet vaak bij elkaar. Het is gewoon een stuk historie/folklore
dat hier aan je voorbij gaat. Maar pas bijna aan het
einde van de ceremoniële stoet volgt de Gouden
Koets! Het lijkt alsof de mensen hiervoor alleen
maar komen want er volgt dan een luid applaus.
Het lijkt net alsof hier opnames voor een film over
de Gouden Eeuw worden gemaakt.
Wat ik wel van boven goed kan zien, is dat het
groot onderhoud dat de komende jaren gaat
plaatsvinden aan de Gouden Koets geen flauwekul
is! De bovenkant ziet er nogal gebleekt uit..........
Als de stoet voorbijgetrokken is, neem ik vlug
plaats voor een TV scherm om de troonrede te
volgen. Zoals ieder jaar het gebruikelijke verhaal
en er is nog niet echt duidelijk wat het allemaal
voor onze portemonnee gaat betekenen. Hopelijk
brengt de toelichting naderhand duidelijkheid.
Na afloop van de troonrede en andere ceremonies op het Binnenhof, keert de stoet in dezelfde samenstelling en volgorde weer
terug naar paleis Noordeinde.
Nadat de stoet voorbijgetrokken is, ga ik vlug een terras opzoeken op het plein. Daar is het wederom een drukte van jewelste en
het kan hier zo maar gebeuren dat een of andere minister naast je op het terras plaats neemt.
Na een aantal uren nog doorgebracht te hebben in de Haagse binnenstad en genietend van de gezellige sfeer,wordt het tijd om
weer naar huis af te reizen.
Thuis gekomen en kijkend naar de foto’s stel ik vast dat deze ceremonie niet mag verdwijnen en dat deze stoet historische wortels
heeft.
Ik kan u alleen maar aanbevelen om eens een bezoek aan die derde dinsdag van september te brengen. Het is echt de moeite
waard!
Roger van den Broek,
vakbondsbestuurder en ABW-reporter ter plekke.

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

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW
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CAO Nieuws

Vierdaagse werkweek
Vakantiedagen en andere regelingen mogen voor vrije tijd
worden ingezet zodat vaker vier dagen per week kan worden
gewerkt, met behoud van een voltijds dienstverband.

Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws nr. 38 t/m 44.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
Datum
1-10-2015
1-10-2015
1-10-2015
1-10-2015
1-10-2015
1-10-2015
1-10-2015
1-11-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015
1-12-2015

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO METAAL EN
TECHNIEK
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2015 tot en met 30 april
2017.

Lonen
De lonen worden gedurende de looptijd verhoogd met in totaal
4,05%:
- per 01-12-2015 1,75%
- per 01-07-2016 1,75%
- per 01-01-2017 0,55%

Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-11-2015 € 25,00
- per 01-01-2016 1,55%
- per 01-07-2016 0,75%

De cao-loonschalen van jongeren tot 23 jaar met een
vakdiploma of voortgezet vakdiploma worden per 1 september
2016 met € 38 extra verhoogd.

Tegemoetkoming kosten
Vakbondsleden krijgen elk jaar een netto vergoeding van 60
euro.

Eenmalige uitkering
Werknemers krijgen een eenmalige uitkering van 0,65%.

Werkweek
De standaard blijft een werkweek van maandag tot en met
vrijdag. Op basis van vrijwilligheid kunnen werknemers op
zaterdag werken.

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.

Mutatie/eenmalige uitkering
Loonmutatie +1,75%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +0,30%
Loonmutatie +1,00%
Loonmutatie +1,00%*
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +1,50%
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +1,00%
Eenmalige uitkering 0,5%
Eenmalige uitkering 0,6%
Eenmalige uitkering 0,5%
Eenmalige uitkering € 100 (bruto)
Eenmalige uitkering 1% (bruto)
Loonmutatie +0,50%
Loonmutatie +1,50%

Deeltijdpensioen
Deeltijdpensioen wordt mogelijk vanaf 58 jaar zonder dat men
eerst (zoals nu) de arbeidsovereenkomst moet beëindigen. De
werknemer behoudt hierdoor de arbeidsvoorwaarden naar rato.

CAO
Elektrotechnische groothandel
Fashion en sport
Houthandel
Kabel & Telecom (sector cao)
Technische groothandel
Uitvaartbranche
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Kinderopvang
Natuursteenbedrijf -inclusief uta-personeel
Groothandel in bloembollen
Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen
Hoger beroepsonderwijs
Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten
Golfbranche
Geestelijke gezondheidszorg
Ambachtelijke pluimvee en wildbedrijven
Omroeppersoneel
Natuursteenbedrijf -inclusief uta-personeel
Groothandel in bloembollen

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.

Vakbondscontributie
De werkgever moet vanaf 2016 de vergoeding van
vakbondscontributie in de werkkostenregeling opnemen.
Indien de ruimte in de werkkostenregeling volledig gebruikt
is voor andere zaken, dan zal de desbetreffende werkgever het
vakbondslid dat daarom verzoekt een extra scholingsdag moeten
gunnen. Die scholing wordt dan door de vakbond georganiseerd.

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.

Vakantie- en seniorendagen
Iedere werknemer krijgt er een extra vakantiedag bij. De
seniorendagen verschuiven naar een iets hogere leeftijd
en worden met een dag verminderd. Werknemers die al
verlofrechten hebben voor ouderen behouden deze, zolang deze
meer zijn dan de nieuwe regeling (de extra vakantie wordt dan
daarin verrekend).
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Vroegpensioen
De 58plus-regeling voor vroegpensioen wordt voortgezet. Vanaf
2016 is de startmogelijkheid 60 jaar; dan kan met de maximale
WW-duur de aansluiting op het vroegpensioen worden gehaald.
Arbeidsovereenkomst
De cao wijkt niet langer negatief af van de wet. Tijdelijke krachten
krijgen hierdoor eerder een vast contract. Een tijdelijk contract
wordt na maximaal drie tijdelijke contracten of maximaal twee
jaar in totaal een vast contract.
Scholing
Er komen 1.000 scholingsbaanvouchers van €1.500,beschikbaar via de opleidingsfondsen. Deze vouchers kunnen
door werknemers worden ingezet voor eigen scholing zonder dat
daar de werkgever zeggenschap over heeft.
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO MEUBEL
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31
december 2016.

Leeftijdsdagen
Om tot goede afspraken te komen op het gebied van
een leeftijdsonafhankelijk vitaliteitsbudget gaat een
commissie aan de slag, samengesteld uit werknemers- en
werkgeversvertegenwoordigers. Doel is om, samen met
deskundigen, een systematiek voor de volgende cao te
ontwikkelen waarbij werknemers keuzes kunnen maken die
passen bij hun persoonlijke levensfase en loopbaanwensen.
Daarin past ook de verschuiving van de seniorendagen die vanaf
2017 in dat budget worden meegenomen.
Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Partijen zullen de afspraken uit het sociaal akkoord over

reparatie van het derde WW-jaar nakomen in een nog uit te
werken landelijke regeling
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO
HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 april 2016.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2015 1,8%
Eenmalige uitkering
De werknemers ontvangen € 50, bedoeld als bijdrage voor de
vakbondscontributie.
Arbeidsduur
De huidige seniorenregeling schuift vanaf 2016 met één jaar op.
ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO WATERBEDRIJVEN
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni
2017.
Lonen
De lonen worden verhoogd:
- per 01-01-2015 1,5%
- per 01-01-2016 1,5% - 2,5%*
* Op 1 januari 2016 wordt de loonlijn verhoogd met 1% en daarna
krijgt iedereen een loonsverhoging van 1,5%. Dat betekent een
loonsverhoging van 1,5% voor mensen met een salarisgarantie en 2,5
% voor mensen zonder salarisgarantie.
Eenmalige uitkering
In november of december een eenmalige uitkering van 0,8% (over
1 × maand-inkomen) in verband met de vrijval van ABP-premie.
Op 1 januari 2016 wordt deze 0,8% structureel toegevoegd aan
het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB). De eenmalige
0,8% en de 0,8% in het FAB tellen mee voor het pensioen.
Reparatie WW en bovenwettelijke uitkering
Omdat nog niet bekend is hoe de landelijke afspraken eruit gaan
zien is afgesproken dat de huidige opbouw, duur en hoogte van
de WW worden gehandhaafd gedurende de looptijd van deze
cao. Dit geldt ook voor de bovenwettelijke WW. Zodra er meer
bekend is uit de Stichting van de Arbeid wordt er verder gepraat
over hoe een en ander definitief wordt gerepareerd.
Doorbetaling bij ziekte en terugwerkende kracht bij
herstel
De doorbetalingspercentages bij ziekte worden voor het eerste
halfjaar 100%, tweede halfjaar 90%, derde halfjaar 85% en vierde
half jaar 80%. Medewerkers, waarvan is te voorzien dat zij door
ziekte niet meer aan het werk zullen kunnen, worden niet gekort.
Ketenbepaling voor call-center medewerkers
Afgesproken is dat gedurende de looptijd van deze cao voor
de functie van eerstelijns klantenservicemedewerker de
periode doorgebracht als uitzendkracht niet meetelt voor de
ketenbepaling.
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ABW-Koempelrevue krijgt staande ovatie

Woensdag 2 december was het dan eindelijk zo ver, de
dag dat de tweede en laatste voorstelling van de ABWkoempelrevue... met een lach en een traan… plaatsvond.
Ruim 200 leden van de Vakbond ABW hadden gebruik gemaakt
van het gratis aanbod van de ABW om deze revue bij te wonen
en de theaterzaal van Cultuurhuis Heerlen was ook helemaal
vol. Stipt om 19.00 uur wendde voorzitter Jack Hurxkens
zich tot de aanwezigen met de volgende woorden die ook het
ontstaan van de Vakbond ABW aangeven:
‘Uit het mijnverleden geboren.
Nu 70 jaar jong en voor iedereen nog steeds actueel!
VAKBOND ABW’
Vervolgens richtte hij een speciaal welkom aan gedeputeerde
en plaatsvervangend Gouverneur, de heer Ger Koopmans,
aan het bestuur van de Stichting “Jaar van de Mijnen”,
vertegenwoordigd door directeur dhr Jetten en het bestuur
van de stichting, de voorzitter van de stichting en tevens
Burgemeester van Voerendaal de heer Houben en de wethouders
de heren Pustjens van de gemeente Echt-Susteren en Fidelers,
van de gemeente Stein en hun partners en aan de ABW-leden,
en alle andere aanwezigen op deze ABW-Koempelrevue met als
titel “Met een lach en een traan”.
De voorzitter gaf aan dat hij het fijn vond dat er in zo’n grote
getale gehoor was gegeven aan onze uitnodiging voor het
bijwonen van de revue, een revue die geheel in het teken stond
van het “Jaar van de Mijnen”, een jaar waarin het verleden,
heden en de toekomst van Limburg centraal staan.
Vakbond ABW, die in 1944 ontstaan is uit de mijnen, heeft
zich direct na de sluiting van de mijnen gefocust op het heden
en de toekomst, en staat - nu ruim 70 jaar na haar oprichting
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- bekend als een vakbond voor iedereen in Limburg, voor
werkenden en niet-werkenden. Vakbond ABW weet dus als
geen ander hoe die ontwikkeling en transitie is geweest van het
mijnwerkersverleden naar het heden.
Kort na de sluiting van de Mijnen - dus eind jaren zestig - heeft
onze vakbond zich getransformeerd van mijnwerkersvakbond
naar een Vakbond voor iedereen; en voor iedereen bedoelen
we dan: voor ALLE beroepsgroepen voor werkenden en nietwerkenden.
Voorzitter Jack Hurxkens benadrukte dat wij als oudmijnwerkersvakbond natuurlijk het “Jaar van de Mijnen”
ondersteunen en dat doen wij met onze eigen ABWKoempelrevue. Deze hebben we op 5 juli jl. al gratis aangeboden
in het zorgcentrum Ter Eyck in Heerlerheide, een zorgcentrum
dat niet alleen veel bewoners heeft die oud-mijnwerkers
zijn, maar ook omdat het staat in een buurt met een grote
mijnwerkersgeschiedenis en kort bij de voormalige ON III (ON
drie). Hierop zijn we in de vorige editie van Vizier uitvoerig
ingegaan.
En op 2 december zijn we in het Cultuurhuis, een buurt met
eveneens een grote mijnwerkersgeschiedenis en evenzeer vlak
bij een voormalige mijn, namelijk de vroegere ON I.
En als de Lange Jan – die destijds sowieso naar de verkeerde
kant is gevallen - 45 graden meer naar rechts terechtgekomen
zou zijn, dan behoorde dit Cultuurhuis nu ook tot het verleden.
De voorzitter komt zelf trouwens ook uit deze buurt; de
Grasbroek en heeft zowel het opblazen van de Lange Lies (16
augustus 1976) als ook het opblazen van de Lange Jan – 5
dagen later - (21 augustus 1976) van kortbij meegemaakt.
Dit om aan te geven hoe dichtbij wij hier nu zitten bij de plek
waar vroeger de Lange Jan en Lange Lies stonden.
Het Cultuurhuis is er gelukkig nog en vandaag presenteren we

als Vakbond ABW onze ABW-Koempelrevue met als titel: “Met
een lach en een traan”.
De lach staat voor humor in deze koempelrevue, en de traan
voor het verleden; de sluiting van de mijnen en het trieste
effect van die sluiting. In de ABW-Koempelrevue voeren we u
van het verleden, naar het heden en de toekomst.
De voorzitter gaf aan dat deze ABW-Koempelrevue tot stand
is gekomen met medewerking van velen en die wilde hij graag
noemen en bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan deze
revue, te weten:
De band ‘De Häörepaert’, tekstschrijver Victor Hennen,
tekstschrijver en artiest Jacques Stel, zangeres Serena
Lemmens-Stel, Trio Vet Koel (bestaande uit Piet Muyres,
Jacques Stel en Cas Wilbers), geluidstechicus Martin Wilbers,
de toneelspelers Loïs Hoorens, Daniëlle Moors en Marcel
Schmeetz, entertainer Sjaak Essers, de heer Berendse en
het ‘Inloop mijnmuseum Brunssum’ (zorgend voor een
tentoonstelling met allerlei mijnwerkersattributen), de oudkoempels, Lex Nelissen van Cultuurhuis Heerlen, fotograaf Jos
Sporck en de ABW-Werkgroep “Jaar van de Mijnen” bestaande
uit Indra Kandhai, Leo Noy, Jos Rook en Cas Wilbers. Deze
werkgroep is ruim 1 jaar bezig geweest om te kijken wat de
Vakbond ABW zoal kan doen m.b.t. haar deelname aan en haar
profilering in dit “Jaar van de Mijnen”. Allen hebben met hart
en ziel hun medewerking verleend aan deze dag.
Na deze woorden wenste de voorzitter eenieder een gezellige
en amusante avond en gaf hij de microfoon door aan zijn oudcollega en oud-voorzitter van de Vakbond ABW, de heer Leo
Noy, die de aanwezigen die avond verder door het programma
zal leiden. Onder begeleiding van het refrein van D’r Lange
Jan van Wiel Knipa, kondigde de voorzitter aan dat de revue
nu ging beginnen.

Oud-voorzitter Leo Noy leidde de aanwezigen op een
voortreffelijke en boeiende manier door het programma van de
ABW-revue. Hij voerde de aanwezigen van verleden naar heden
en toekomst met de prachtige muziek van de band Häörepaert,
het Trio Vet Koel en Jacques Stel en Serena Stel-Lemmens,
toneel van Daniëlle Moors, Marcel Schmeetz, Loïs Hoorens en
Jacques Stel en een buut van Sjaak Essers.
Hij vroeg ook aandacht voor het door de bond ondersteunde
project van Serious Request ‘War Child’ en stelde de aanwezigen
in de gelegenheid om een vrije gift te doen in door de Vakbond
ABW speciaal ontworpen giftbox.
Leo Noy sloot de ABW-koempelrevue af met het oproepen
van allen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming
én uitvoering van de revue. Hij bedankte voorzitter Jack
Hurxkens voor het mogelijk maken van deze revue. Tevens
werd een speciaal woord van dank gericht aan de secretaris/
penningmeester Indra Kandhai en dat werd eens extra geuit
door het overhandigen van een door Sjaak Essers zelf gemaakte
oorkonde. Ook dankte hij alle anderen voor hun inzet en
enthousiasme voor de uitvoering van de revue. Maar voordat
bloemen werden uitgereikt sprak de heer Koopmans ons aan
het einde van deze revue ook nog kort toe. Hij complimenteerde
de ABW met de revue en hield een pleidooi voor hoe belangrijk
het is om lid te zijn van de Vakbond ABW, de bond die al 70 jaar
opkomt voor de belangen van haar leden.
Onder de talrijke reacties die we hebben mogen ontvangen
blikken we content terug op onze bijdrage aan het “Jaar van de
Mijnen”.
Glück auf!
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Jubilarissen

Op 23 augustus 2015 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer M.J. Peeters uit Eygelshoven

25-jarige jubilarissen december 2015
L.L.J. in de Braekt-Ludwig uit Heerlen
Chr. J. Daemen uit Maastricht
G.W.F. Eckfeld uit Eygelshoven
G.J.E. Frijters uit Elsloo
F.H.G. Golsteyn uit Kerkrade
C.H. Grossauer uit Heerlen
R.F.W. van Kooten uit Heerlen
J.M. Rijksen-Wetzels uit Maastricht
E.R. Spirk uit Bocholtz
M..P.L.F. van Stratum uit Heerlen
J.E. Tiedtke uit Kerkrade

Op 26 augustus 2015 overleed in de
leeftijd van 58 jaar ons bondslid
mevrouw A.M. Ticheler-Jetten uit Stein
Op 5 september 2015 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer P.J.H. Arts uit Neer
Op 18 september 2015 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
de heer E.F. Mamentu uit Hoensbroek
Op 22 oktober 2015 overleed in de
leeftijd van 77 jaar ons bondslid
mevrouw M.J. Booty uit Heerlen

40-jarige jubilaris december 2015
J.H.N. Daniëls uit Kerkrade

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

Op 22 juni 2015 overleed in de
leeftijd van 60 jaar ons bondslid
de heer L.W.H. Pennings uit Heerlen
Op 2 augustus 2015 overleed in de
leeftijd van 69 jaar ons bondslid
mevrouw F. Saaltink-Haenen uit Heerlen

Op donderdag 23 juli 2015 vond de thuishuldiging plaats van:
60-jarige jubilaris de heer W. Douwsma uit Brunssum.
60-jarige jubilaris de heer F. Robberecht uit Heerlen.
50-jarige jubilaris de heer F.J. Golob uit Kerkrade.
Op 10 juli jl. overleed de heer F. J. Golob. Zijn weduwe mevr. J.M.
Golob-Plagge nam het insigne en het cadeau in ontvangst.
50-jarige jubilaris de heer J. Richter uit Kerkrade.
25-jarige jubilaris de heer J. Paquaij uit Brunssum.

Op vrijdag 31 juli jl. vond de thuishuldiging plaats van:
60-jarige jubilaris de heer H. Kremers uit Brunssum.
40-jarige jubilaris de heer E.L. Luten uit Beek.
25-jarige jubilaris mevrouw M. van Stratum uit Heerlen.
Overal werd de ABW-delegatie hartelijk ontvangen. De
jubilarissen waardeerden het enorm dat hun Vakbond ABW
naar hen toekwam voor de huldiging!

Op 5 november 2015 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer E. Derks uit Heerlen

40-jarige jubilarissen januari 2016
F. Dancsecs uit Landgraaf
E. Spano uit Hoensbroek

Op 18 april 2015 overleed in de
leeftijd van 50 jaar ons bondslid
mevrouw B.C. Barents-de Jong uit Venlo

Op onze jubilarishuldiging op woensdag 17 juni jl. kon een aantal jubilarissen vanwege o.a. gezondheidsredenen er niet bij zijn,
hoe graag ze dat ook wilde. Deze jubilarissen gaven aan dat ze thuis gehuldigd wilden worden en dat is dan ook gebeurd op
donderdag 23 juli en vrijdag 31 juli 2015. In het onderstaande een overzicht van de jubilarissen die thuis gehuldigd zijn door de
heren Jo Roijen en Sjef Hoeppermans.

Op 3 november 2015 overleed in de
leeftijd van 67 jaar ons bondslid
de heer L.H.J. Jennes uit Heerlen

25-jarige jubilarissen januari 2016
J.H.F. Eyck uit Kerkrade
A.J.C. Handels uit Heerlen
M. Niestuli uit Vaals
G. Wirtz uit Kerkrade

Overleden

Thuishuldiging Jubilarissen

Op 9 november 2015 overleed in de
leeftijd van 86 jaar ons bondslid
mevrouw M.C. van de Berg-Janssen uit Landgraaf
Op 14 november 2015 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw J.N. Bal uit Kerkrade

De heer H. Kremers

De heer W. Douwsma
Mevrouw Golob-Plagge

Op 15 november 2015 overleed in de
leeftijd van 82 jaar ons bondslid
de heer H. Hoekstra uit Landgraaf
Op 18 november 2015 overleed in de
leeftijd van 74 jaar ons bondslid
de heer L. Wolfhagen uit Hoensbroek
Op 2 oktober jl. overleed in de
leeftijd van 59 jaar ons bondslid
de heer E.A.C.M. van Dorst uit Geleen.
Wij bedanken de overleden vrienden voor hun trouw aan
onze organisatie en wensen hun familie veel sterkte toe!

De heer F. Robberecht

De heer E.L. Luten

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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Lees meer op www.vakbondabw.nl

De heer J. Paquaij

De heer J. Richter

Mevrouw M. van Stratum
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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: ..............................................................................................................

Colofon

Naam van de werver:
......................................................................................................
Bondsnummer:
...............................................................................................................
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Bondsnummer: ...............................................................................................................
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Adres
en plaats:
[*
doorhalen
wat ..............................................................................................................
niet van toepassing is.]

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

Contributieregeling Z.O.Z.
Contributieregeling Z.O.Z.

Contributie per 01-10-15
23 jaar en ouder				
€ 1321 en 22 jaar 				
€ 11,50
t/m 20 jaar 				
€ 9,Gezinscontributie (voor 2 personen)		
€ 20,(voor ieder volgend inwonend gezinslid)
€ 7,75
Gepensioneerden (65 plus)			
€ 9,Gezinscontributie voor twee 65-plussers
€ 15,Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.

