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Dit wil ik
met u delen...
Op 5 mei jl. vierden we Bevrijdingsdag, de dag waarop we 
onze vrijheid terugkregen na de Tweede Wereldoorlog.
Nooit meer oorlog is nu relevanter dan ooit. We willen 
allen in vrede leven en zijn haat, geweld, onverdraag-
zaamheid en terrorisme dan ook meer dan zat. Vaak ge-
noeg realiseren we ons niet voldoende hoe belangrijk én 
kostbaar onze vrijheid is.

Een leven in vrijheid, is niet plotsklaps tot stand gekomen. 
Hier zijn én worden vele offers voor gebracht, veelal geken-
merkt door bloed, zweet en tranen. Daarom moeten we ons 
altijd goed realiseren én eigenlijk dankbaar zijn voor dingen die 
misschien vanzelfsprekend lijken, maar niet zomaar tot stand 
zijn gekomen.
Datzelfde geldt ook voor onze rol als Vakbond ABW. 75 jaar 
geleden zijn we kort na de bevrijding van Limburg in 1944 
opgericht.  Heerlen is op 17 september 1944 bevrijd en onze 
vakbond is 6 dagen later opgericht, namelijk op 23 septem-
ber 1944. Hoe dapper zijn én waren onze oprichters om op 23 
september 1944 een vakbond op te richten vrij van politiek en 
kerk (godsdienst), met slechts één doel: de behartiging van de 
belangen van haar leden. Dit was zeker in die tijd een enorme 
uitdaging.
Deze belangenbehartiging heeft gezorgd voor verworvenhe-
den die voor sommigen nu misschien vanzelfsprekend lijken, 
maar als die er niet waren gekomen dan zouden we bij wijze 
van spreken qua arbeidsvoorwaarden terug gaan naar de ijstijd 
of te maken krijgen met buitengewoon asociale toestanden, die 
op bepaalde vlakken nu nog steeds in Amerika aan de orde zijn. 
Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) waarin de rechten 
van werknemers vastgelegd en dus gewaarborgd worden over 
o.a. loon, verlof, pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn er niet 
zo maar gekomen. Of afspraken over ontslag, werkloosheid en 
ga zo maar door. Als die Cao-afspraken er niet waren dan had-
den werknemers weinig handvatten om zich te beroepen op 
hun rechten. En die Cao’s zijn tot stand gekomen door de vele 
en jarenlange moeizame onderhandelingen van de vakbonden 
en dus ook zeker mede door onze Vakbond ABW.

Cao’s afsluiten én opkomen voor onze leden doen we al 75 jaar. 
Vanwege onze eigen koers niet altijd makkelijk, maar zo eigen-
zinnig als we zijn laten we onze stem horen. Ze noemen ons 
vaak ook het piccolo muziekinstrument in een orkest: klein 
maar met een behoorlijk geluid. 

Het behartigen van de belangen van onze leden willen we nog 
héél lang blijven doen. Maar daar hebben we jullie, onze leden, 
hard voor nodig! Maar we hebben ook nieuwe leden hard nodig 
om de toekomst voor vakbonden veilig te stellen.
Hoe? Door bijvoorbeeld een lid te werven. Elk lid werft een 
lid en daar krijg je dan ook nog een VVV-cadeaubon van  
€ 10,- voor. Als ieder lid nu echt een nieuw lid werft, dan zijn 
we plotsklaps dubbel zo groot en kunnen we jullie en onze toe-

komst op arbeidsvoorwaardelijk gebied en op het inkomsten 
vlak nog beter veilig stellen c.q. nog beter verdedigen.
Op 25 september 2019 gaan we onze jubilarissen (25-, 40-, 50-, 
60-, 70- en 75-jarigen) van 2018 en 2019 huldigen. Dat zijn 
er in totaal 325. Maar wat deze huldiging ook héél bijzonder 
maakt is dat we als Vakbond ABW zelf ook een jubileum vieren, 
namelijk ons 75-jarig bestaan. Ik verheug me er op.
In de volgende editie van Vizier die medio oktober 2019 uit-
komt gaan we uitvoeriger in op ons 75-jarig bestaan. Maar voor 
nu wilde ik het hierbij laten.

Jack Hurxkens,
voorzitter.
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Oproep algemene vergadering 
maandag 8 juli a.s.  
én 
Oproep ledenvergaderingen 
bondsgroepen
Geachte ABW-leden,

Op maandag 8 juli a.s. vindt de Algemene Vergadering plaats in Cultuurhuis 
Heerlen aan de Sittarderweg 145 te Heerlen. 

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

Op basis van de Statuten van de Vakbond ABW kunt u niet rechtsreeks deel-
nemen aan de Algemene Vergadering, maar gebeurt dit via de afvaardiging. 
De afvaardiging van deze vergadering geschiedt via de ledenvergadering van 
de bondsgroepen waaronder u valt. 
In deze ledenvergadering wordt de kandidaatstelling van de afgevaardigden 
conform artikel 5.5.1. van de Statuten van de Vakbond ABW vastgesteld. 

Noot: Diegenen die zich reeds kandidaat hebben gesteld voor deze   
 Algemene Vergadering hoeven dit niet nogmaals te doen.

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

Ledenvergadering 
Bondsgroep

Vergaderdag Datum Tijdstip Locatie

Gepensioneerden 
& Uitkerings-
gerechtigden

Woensdag 26 juni 10.00 uur Bondskantoor

Sociale 
Werkvoorziening Woensdag 26 juni 13.00 uur Bondskantoor

Dienstverlening en 
Industrie Dinsdag  2 juli 19.00 uur Bondskantoor

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

Met vriendelijke groet,
Vakbond ABW,

Indra Kandhai,
secretaris/penningmeester.

Om te noteren
• Het bondskantoor is gesloten op 

donderdag 30 mei (Hemelvaart), 
 vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaart)

en op maandag 10 juni (Tweede 
Pinksterdag).

• Het volgende nummer van Vizier 
verschijnt tussen 10 en 15 oktober 
2019. U kunt kopij inleveren tot ui-
terlijk maandag 2 september 2019.

• Kijk voor het laatste nieuws op 
 www.vakbondabw.nl
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FORS MINDER PENSIOEN VOOR VROUWEN
Mannen bouwen veel meer pensioen op dan vrouwen. Aan het 
begin van hun werkzame leven bouwen mannen en vrouwen 
ongeveer evenveel pensioen op, maar bij oudere leeftijdsgroe-
pen blijken mannen steeds hogere aanspraken op te hebben 
gebouwd dan vrouwen. Dit hangt samen met verschil in ar-
beidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt 
gewerkt. 
Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pen-
sioen dan vrouwen, namelijk € 13.700 tegen € 9.200. Gemid-
deld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot 
de AOW-leeftijd € 11.600 bruto per jaar. Dat blijkt uit de pen-
sioenaanspraken-statistiek van het CBS.
Eind 2016 hadden ruim 8,9 miljoen personen van 25 jaar tot 
de AOW-leeftijd één of meer aanspraken op levenslang ouder-
domspensioen bij een Nederlandse pensioenuitvoerder. 
Gemiddeld was eind 2016 het reeds opgebouwde pensioen 
voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd € 6.000 bruto 
per jaar, voor mannen € 7.400 en voor vrouwen € 4.400. Dat 
betekent dat mannen gemiddeld ongeveer 40% meer pensi-
oen hebben opgebouwd dan vrouwen. In de leeftijdsklassen 
tot 40 jaar is het verschil tussen mannen en vrouwen klein, 
daarna neemt het toe. In de leeftijdsklasse van 60 jaar tot 
de AOW-leeftijd, waarbij het gaat om mensen die binnen af-
zienbare tijd met pensioen zullen gaan, is het verschil 55%. 
Mannen van 60 jaar en ouder hebben € 14.900 bruto per jaar 
opgebouwd, vrouwen van 60 jaar en ouder € 6.800.
Bron: CBS, 09-04-2019

INKOMEN VAN WERKENDEN AL TIEN JAAR
ONGEVEER GELIJK
Het inkomen van de meeste werkenden is tussen 2007 en 
2017 nagenoeg gelijk gebleven. Volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek was het doorsnee inkomen van mensen 
in loondienst, gecorrigeerd voor inflatie, in 2007 € 34.100 
en tien jaar later € 35.200. Bij zzp’ers was dat € 27.500 in 
2007 en € 28.000 in 2017 en bij zelfstandigen met personeel  
€ 50.100 in 2007 en € 48.500 in 2017. 
Als de pensioenpiek buiten beschouwing blijft, geldt dat wer-
kenden rond hun veertigste levensjaar meestal hun maximale 
inkomen hebben bereikt. Voor werknemers blijft dit inko-
men daarna nagenoeg gelijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd, 
terwijl dit bij zelfstandigen enkele jaren op hetzelfde niveau 
blijft om vervolgens weer af te nemen. Bij zzp’ers is deze da-
ling aanzienlijk sterker dan bij zmp’ers.

Werkende mannen hebben een hoger doorsnee inkomen dan 
werkende vrouwen: € 42.300 tegen € 27.100. Tot 25 jaar is 
er weinig verschil in het persoonlijk inkomen tussen man-
nen en vrouwen, daarna neemt het inkomensverschil tot aan 
het 46ste levensjaar alsmaar toe. Pas na het 68ste jaar wordt 
het onderscheid weer kleiner. Het verschil in inkomen tussen 
man en vrouw is vooral te verklaren doordat vrouwen vaker 
in deeltijd werken.
Bron: CBS, 22-03-2019

KRACHTIGE IMPULS BANEN VOOR MENSEN MET 
EEN ARBEIDSBEPERKING BIJ DE OVERHEID
Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en 
scholen moeten meer banen komen voor mensen met een 
arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor ho-
ger opgeleiden. Op 11 april jl. hebben minister Ollongren 
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecre-
taris Van Ark (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) een bestuurs-
akkoord afgesloten met alle overheidssectoren, om een krachti-
ge impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen.
Staassecretaris van Ark vindt dat ook de overheid aan de lat 
staat en aan de bak moet. Mensen met een beperking moeten 
ook hier een kans krijgen. Er moet nog een flinke inhaalslag 
gemaakt worden door deze sector, zodat die 125.000 extra ba-
nen er daadwerkelijk komen. 
In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkge-
vers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor 
mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onder-
wijswerkgevers nemen daarin de verantwoordelijkheid voor 
hun aandeel. Met het ondertekenen van dit bestuursakkoord 
laten zij zien dat zij nog altijd voor die afspraak staan en dat 
zij alles op alles gaan zetten om hun aandeel te realiseren.

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni 2019 
een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- 
en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met 
anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking. Deze acties zijn inclusief 
bijbehorende planning en baanprognose.
De werkagenda’s en resultaten worden uiteindelijk op sec-
torniveau gerapporteerd, besproken en onderling gedeeld. 
Overheidsorganisaties spreken elkaar aan op inspanningen 
en de realisatie ervan. Vervolgens rapporteren en publiceren 
de sectoren over de inspanningen van de werkgevers in hun 
sector. Het ministerie van BZK monitort deze voortgang en 
informeert jaarlijks de Tweede Kamer.
Naast het bestuursakkoord heeft het ministerie van BZK een 
Kennisalliantie ingesteld, een centraal punt waar informatie 
wordt verzameld en waar overheidswerkgevers informatie 
kunnen krijgen over de banenafspraak. Een ander initiatief 
van het ministerie van SZW en het ministerie van OCW, sa-
men met de PO-Raad en de VO- raad, is het project Baanbre-
kers dat zich richt op meer instroom van mensen uit de doel-
groep banenafspraak om aan de slag te gaan op ondersteu-
nende functies in het primair en voortgezet onderwijs.

Voor u gelezen
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Voor velen lijkt het er op dat de Nederlandse eco-
nomie er op vooruit gaat. Dat klopt voor een deel. 
Toch wijzen onderzoeken uit dat de netto beste-
ding van steeds meer mensen minder wordt. En als 
er dan een financiële tegenvaller dreigt, is de im-
pact groot. Niet alleen op je bankrekening, maar 
zeker ook op je leven. 

Ruud van den Tillaar (50) heeft er dagelijks mee te maken als 
directeur van de Kredietbank Limburg (KBL). Met (dreigende) 
armoede en armoedebestrijding. Maar zover wil hij het eigen-
lijk niet laten komen. Hij kiest voor een preventieve, proac-
tieve aanpak én met oog voor de mens achter het probleem. 
Liever leert hij mensen verstandig om te gaan met geld en het 
opvangen van financiële tegenslagen. Dat is zijn ambitie. Een 
streven dat inmiddels landelijk aandacht krijgt. Maar al te 
graag vertelt hij zijn verhaal. Het is niet alleen Ruuds verhaal. 
Het is het verhaal van een team dat hij aanstuurt en de strijd 
tegen armoede met open vizier aangaat. Een mooie ambitie 
met als naam KBL 2.0 Anders denken Anders doen!

Een paar cijfers: schulden kosten de Nederlandse schatkist 
jaarlijks elf miljard euro. De gemiddelde schuld bedraagt 
43.000 euro. Het kan vier tot vijf jaar duren voordat hulp 
wordt gevraagd. Zestig procent van de schuldenproblema-
tiek wordt veroorzaakt door de staat. Denk daarbij aan CAK, 
DUO, Belastingdienst of UWV. Er zijn 800.000 huishoudens 
met risicovolle schulden en 600.000 huishoudens met proble-
matische schulden. 193.000 huishoudens worden geholpen. 
1.200.000 huishoudens niet. Nooit eerder groeiden in Neder-
land zoveel kinderen op in armoede. 

Het raakt Ruud van den Tillaar zichtbaar als hij deze cijfers 
uitspreekt. “Dit levert zoveel stress op. Stress en angst doen 
veel met een mens. Zeker met een mens dat financiële proble-
men heeft. Daarom is stressreductie een van de dingen die we 
bij schuldhulpverlening als eerste aanpakken. Als er minder 
stress is, kan de weg omhoog worden ingezet.” Wie weinig tijd 
en geld heeft, heeft vooral een korte termijn visie, een beperkt 
analytisch vermogen, is wantrouwig en gevoeliger, zo is on-
derzocht. Hierdoor neemt het nemen van (nog) meer slechte 
beslissingen, alleen maar toe. 

Hoe kwam Ruuds idee voor KBL 2.0 tot stand? “De eerder ge-
noemde cijfers spreken voor zich. Daaruit blijkt dat de huidige 
manier van werken niet voldoende is. De financiële hulp komt 
niet bij de mensen die het nodig hebben. Eén van de eerste 
dingen die we als KBL hebben gedaan, is onderzoek. Ik wilde 

weten waar deze mensen wonen, wie ze zijn.  We kunnen in-
middels tot op straatniveau inzoomen op de financiële situ-
atie van de mensen.  Als je dat weet, kan je ook preventief in 
wijken aan de slag. Daarnaast hebben we intern en extern ge-
sprekken gevoerd. Medewerkers kregen de vraag gesteld: ‘Zou 
je door jezelf geholpen willen worden?’ Ik wilde weten of wij 
met de juiste houding de mensen hielpen. We hebben zoveel 
mogelijk gegevens verwerkt om uiteindelijk te komen tot een 
andere aanpak van schuldhulpverlening.”

Hoe gaat een verzoek tot schuldhulpverlening in zijn werk? 
Menselijkheid, zorgvuldigheid en regie zijn daarbij sleutel-
woorden. In de optiek van Ruud en zijn team moet vooral 
gestart worden met de hulp vanuit menselijk oogpunt. “We 
vragen niet voor niets wat voor de klant de belangrijkste stap 
is die hij wil nemen om weer perspectief te krijgen. Het is ook 
de vraag van de klant die telt, niet wat wij willen. Wat is de 
vraag achter de vraag. Vaak zit de oorzaak van de problemen 
veel dieper.” Er zijn verschillende mogelijkheden om aan een 
schuldregeling te werken. Bijvoorbeeld de zogenaamde drieja-
ren-regeling. “Dat betekent dat we gaan onderhandelen met 

Kredietbank Limburg doorbreekt
traditionele wijze van schuldsanering
Anders denken Anders doen
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de schuldeisers, op zoek gaan naar oplossingen. Of we probe-
ren schulden af te kopen middels saneringskredieten zodat er 
nog maar één schuldeiser overblijft waarvoor een vast bedrag 
per maand wordt afgelost. Bij kredietverstrekkingen hante-
ren we momenteel  een rentepercentage van twee procent. 
Deze aanpak schept duidelijkheid voor de klant. We proberen 
de regie ook zoveel mogelijk bij de klant te laten. Hij moet uit-
eindelijk, nadat de schulden zijn betaald, verstandig met geld 
kunnen omgaan. Ook maken we gebruik van een klantenpa-
nel. Zo krijgen we feedback over ons werk.” 

Ruud van den Tillaar is veel op pad om aandacht te vragen 
voor KBL 2.0. Hij en zijn team geloven erin. De eerste resulta-
ten zijn bemoedigend, maar Ruud beseft dat KBL er zeker nog 
niet is. Ook KBL is gebonden aan regelgeving die ook nog eens 
verschilt tussen de gemeenten waarvoor wordt gewerkt. Dat 
maakt dat de afhandeling niet voor iedere klant hetzelfde is. 
Maar uiteindelijk geldt voor iedere klant dat de medewerkers 
van KBL graag het verschil willen maken voor mensen die de 
hulp nodig hebben.

Wie is Ruud van den Tillaar?
Een week na het voltooien van zijn studie arbeids- en verzekeringswetenschappen in 1994 ging Ruud van den Tillaar 
als inkomensconsulent aan de slag bij de sociale dienst van de gemeente Weert. Hij groeide daar door naar directeur So-
ciale Zaken en na tien jaar als directeur, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond Ruud in Noord-Oost-Brabant 
bij de intergemeentelijke sociale dienst Optimisd. Door gemeentelijke herindeling werd de organisatie geliquideerd en 
moest Ruud op zoek naar iets nieuws. “De eerste vacature die ik tegenkwam was die van directeur van de Kredietbank 
Limburg. Hiervoor moest ik zelf uit mijn comfortzone maar ik heb een passie voor het sociaal domein dus ik durfde het 
aan.” Hij solliciteerde en werd aangekomen. “Ik had het gevoel dat er veel te winnen was. En dat plan wilde ik maar al 
te graag uitwerken met mijn team.”

Kredietbank Limburg
Zes gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Landgraaf en Sittard-Geleen) zijn gezamenlijk eigenaar van 
KBL. Dertien gemeenten kopen de diensten in. Het kantoor is gevestigd aan de Markt in Geleen. Maar dat betekent 
niet dat de inwoners van de deelnemende gemeenten steeds naar Geleen moeten. KBL  probeert zoveel mogelijk naar de 
mensen toe te gaan, bij voorkeur af te spreken in de wijk of woonplaats. Persoonlijke aandacht…dichtbij. 
De diensten van KBL zijn onder te verdelen in vier pijlers: schuldhulpverlening, kredietbeheer, budgetbeheer en be-
windvoering. Inwoners van de negentien gemeenten die zijn aangesloten, kunnen gebruik maken van de diensten van 
KBL.

Kijk voor meer informatie op www.kredietbanklimburg.nl 
Bellen kan ook op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op het telefoonnummer: 045-560 57 05.

Data om te onthouden:
Belangrijke bijeenkomsten Vakbond ABW

Datum Aanvang Activiteit Locatie

Maandag 8 juli Aanvang: 19.00 uur Algemene Vergadering
Doelgroep: Afgevaardigden Vakbond ABW

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

Woensdag 25 september Aanvang: 19.00 uur Jubilarishuldiging Vakbond ABW
Doelgroep: Alle 25-, 40-,  50-, 60,-, 70,- en 
75-jarige jubilarissen van 2018 én 2019

Auberge de Rousch,
Kloosterkensweg 17
Heerlen

Maandag 25 november Aanvang: 19.00 uur Pensioenbijeenkomst
Doelgroep: Leden geboren tussen 01-09-
1953 en 31-12-1953 en met AOW tussen 
mei 2020 en november 2020.  

Cultuurhuis Heerlen,
Sittarderweg 145 Heerlen

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



7

Eind vorig jaar hebben we 
als Vakbond ABW,samen 
met de andere bonden die 
bij Balanz Facilitair/WSP 
betrokken zijn een en-
quête gehouden onder de 
vakbondsleden over hoe 
het binnen de Schoon-
maak of het Groen erva-
ren wordt.

Op onze vragenlijst hebben we in totaal 63 reacties ontvan-
gen, waarvan 25 van medewerkers binnen de Schoonmaak en 
38 van medewerkers van het onderdeel Groen van Balanz. De 
mening van diegenen die gereageerd hebben varieert. Er zijn 
formulieren binnen gekomen van medewerkers die tevreden 
zijn met hun werkplek, maar ook van medewerkers die minder 
positief aankijken tegen hun werk, waarbij een aantal punten 
er uit springt en dan gaat het met name over werkdruk en 
begeleiding/ondersteuning. Maar ook binnen deze onderwer-
pen wisselen de meningen. Het is niet over de hele lijn positief 
of negatief, maar het standpunt varieert per medewerker. 

Wat opvalt is dat een groot aantal leden de moeite heeft ge-
nomen hun standpunt toe te lichten en daar waar signalen 
vaker vermeld worden, levert dit veel informatie op. Zeker bij 
vragen over wat veranderd dient te worden of hoe men tegen 
het werk aankijkt. 

De resultaten van de enquête zijn in januari jl. besproken met 
de directie van Balanz Facilitair en een vertegenwoordiging 

van de Ondernemingsraad. Als bonden hebben we gevraagd 
om aandacht te schenken aan de zaken die als negatief erva-
ren worden. Dit is door de directie toegezegd. Afgesproken is 
tevens dat signalen die bij de vakbonden gemeld worden, be-
sproken worden en dat indien nodig hierover overleg gevoerd 
wordt. Overigens heeft ook Balanz Facilitair in dezelfde peri-
ode de resultaten van het eigen jaarlijkse Medewerkers Tevre-
denheidsonderzoek bekend gemaakt en daarbij is een sterke 
toename van de tevredenheid bij met name de Groenmede-
werkers naar voren gekomen.

Werkt u (via detachering vanuit WSP) bij Balanz Facilitair en 
er zijn zaken die u wilt bespreken, richt u dan in eerste instan-
tie tot uw leiddinggevende of jobcoach. Lukt dit niet, neem 
dan contact op met ondergetekende via het secretariaat, tele-
foon 045 – 571 99 55. 

Will Kapell,
vakbondsbestuurder bedrijvenwerk.

Enquête Balanz Facilitair

Volg de Vakbond ABW op social media!

www.facebook.com/vakbondabw

www.plus.google.com/+VakbondabwNl

www.twitter.com/VbABW
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In 2019 telt de Vakbond ABW 5 leden die 65 jaar lid zijn,
waarvan 3 mannen en 2 vrouwen, te weten:
1. De heer J.H. Frijns uit Valkenburg:
 Lid vanaf 01-03-1954.
2. De heer Z. Janicki uit Landgraaf:
 Lid vanaf 01-04-1954.
3. Mevrouw H.E.B. Pecak-Dera uit Kerkrade:
 Lid vanaf 01-09-1954.
4. De heer H.J. Hutten uit Landgraaf:
 Lid vanaf 01-10-1954.
5. Mevrouw B. Gerards uit Heerlen:
 Lid vanaf 01-2-1954.

Op maandag 6 mei jl. is de eerste van de vijf 65-jarige jubila-
rissen thuis gehuldigd, namelijk de heer J.H. (Sjef) Frijns uit 
Valkenburg.

De heer Sjef Frijns en mevrouw Tonny Frijns. 

Om hem te bedanken voor zijn trouw en solidariteit jegens de 
Vakbond ABW, kreeg hij van Indra Kandhai (secretaris/pen-
ningmeester) de ‘Oorkonde van 65 jaar Solidariteit’ uitgereikt, 
gevolgd door een prachtig boeket van Bea Dresen (secretariaat).
Dit bijzondere moment werd natuurlijk vastgelegd door het 
maken van een aantal  foto’s. Daarna werden herinneringen 

opgehaald gedurende het 65-jarige lidmaatschap van de bond.
De heer Frijns is in maart 1954 lid geworden van onze vakbond. 
Een collega die inmiddels lid was van onze bond enthousias-
meerde hem hiervoor. 

De lidmaatschapskaart van de heer Frijns uit 1954. 

Na 34,5 jaar gewerkt te hebben op de caprolactamfabriek (i.e. 
grondstof voor nylon)in Geleen, eerst in de functie van proces-
operator en daarna als instructeur, had hij het geluk dat hij in 
1986 vijf jaar eerder met pensioen kon gaan. Hij kreeg die 5 
extra jaren cadeau. 

Dat hij met zijn 92 jaar nog steeds zo goed uitziet en bijzonder 
op de hoogte is van vele ontwikkelingen in Nederland - en dat 
geldt ook voor zijn vrouw Tonny - komt doordat hij elke dag 
al vele jaren 45 minuten ‘yoga’ doet, trappen loopt en al 21 
jaar een bestuursfunctie bekleedt in het appartement waar hij 
woont in Valkenburg.
De heer Frijns benadrukte meerdere malen in het ophalen van 
zijn herinneringen  hoe belangrijk het is om lid te zijn van de 
vakbond. ‘Je weet maar nooit wat er gebeurt, maar als je lid 
bent van een fatsoenlijke vakbond als de Vakbond ABW, dan 
helpen ze je goed.’ Dit geeft hij steeds ook door aan zijn twee 
kleindochters.

De echtgenote van de heer Frijns, Tonny Frijns, maakte deze 
thuishuldiging bijzonder hartelijk door te zorgen voor lekkere 
koffie en een héérlijk stuk Schwarzwalderkirsch taart.
De heer Sjef Frijns bleek niet alleen 65 jaar lid te zijn van onze 
vakbond maar ook 65 jaar getrouwd met zijn vrouw Tonny. Dit 
maakte deze thuishuldiging dan héél bijzonder!

Thuishuldiging 65-jarige jubilaris
De heer J.H. Frijns uit Valkenburg 
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Belastingservice 2019
Vakbond ABW achter de rug

Het zit er weer op, onze belastingservice 2019! Na twee 
intensieve maanden hebben we het gros van alle IB-
aangiften 2018 voor onze leden achter de rug. 

Om ook dit jaar weer helemaal up to date te zijn qua kennis 
voor het invullen van deze IB-aangiften 2018 en alle voorko-
mende toeslagen (Huur, Zorg, Kindgebonden Budget en Kin-
deropvang) nam de voltallige crew van belastinginvullers van 
de Vakbond ABW deel aan de volgende opfriscursussen op:

• Maandag 25 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur 
 Onderwerp: Speciale thema’s in de aangifte IB 2018
 Spreker: Arno Ruijten, docent fiscale economie aan de Hoge 

School Fontys te Eindhoven en tevens verbonden aan het ac-
countancekantoor Mullebergh Accountancy en Advies te Born

 

• Maandag 27 februari 2019
 Uitgebreide briefing met practische informatie vooraf aan 

de officiële start van de ABW-Belastingservice 
 Spreker: Jack Hurxkens (voorzitter en hoofd Belastinsger-

vice Vakbond ABW)

De evalutie van onze Belastingservice heeft plaatsgevonden 
op woensdag 15 mei jl.. Met alle belastinginvullers blikken we 
terug op een succesvolle campagne met grote dank natuur-
lijk aan Arno Ruijten en alle belastinginvullers die samen met 
ons (de vakbondsbestuurders van de Vakbond ABW) deze klus 
hebben geklaard. Dat zijn: Clemente Cesco Resia, Werner Ge-
rards, Irma Heida, Ans Kolenburg en Nico Roijen. 

Allemaal van harte bedankt!

Tip inzake aanvraag gezondheidsverklaring
bij medische rijbewijskeuring 75+ B/E

Beste ABW-leden,
Als u 75 jaar bent dan krijgt u van de RDW een brief waar-
in staat dat u een gezondheidsverklaring moet invullen en 
er moet een keuring plaatsvinden. De RDW geeft in die 
brief aan dat u deze gezondheidsverklaring kunt invullen 
op de website: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring 

Maar doet u deze gezondheidsverklaring via de website 
aanvragen, dan moet je ook via internet betalen. De erva-
ring leert dat een aantal - met name oudere - leden noch 
over een computer noch over internetbankieren beschik-
ken en dat het vaak lastig voor hen is om deze gezond-
heidsverklaring online aan te vragen. Ze moeten vaak an-
deren lastig vallen om hen hierbij te helpen, en ook vragen 
om voor hen te betalen.

Maar wat heel veel mensen NIET weten is dat in veel ge-
meentes deze formulieren  gezondheidsverklaring ook te 
verkrijgen zijn. U kunt bij het afhalen van deze gezond-
heidsverklaring meteen cash of via de pin betalen. U dient 
wel vooraf een afspraak te maken bij de gemeentes. Dus 

hoeft u dan ook niemand lastig te vallen om voor u te 
betalen. Wilt u bij het invullen van deze gezondheidsver-
klaring geholpen worden, dan kunt u als lid uitertaard bij 
onze vakbond terecht. We helpen u gratis daarmee!
Nadat het formulier gezondheidsverklaring is ingevuld en 
opgestuurd naar het CBR krijgt u bericht van het CBR.
Hieruit blijkt of u wel of niet een afspraak kan maken voor 
de medische keuring bij een keruringsarts. Wij als Vak-
bond ABW verwijzen u graag door naar www.rijbewijskeu-
ringsarts.nl.
En als u bij www.rijbewijskeuringsarts.nl de afspraak gaat 
maken met de keuringsarts vergeet dan niet te melden/
noteren dat u lid bent van de Vakbond ABW, want we heb-
ben een mooie korting voor u bedongen. 

LET OP: Laat de keuring ruim voor de datum dat het rij-
bewijs verloopt plaatsvinden. Het is vaak heel druk bij het 
CBR en dan duurt de afhandeling erg lang. En u weet; u 
mag dan niet meer autorijden als het rijbewijs verlopen is 
en u nog steeds geen gezondheidsverklaring heeft  ont-
vangen.
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Maandag 18 maart 2019 hadden de vakbonden uitge-
roepen tot een grote landelijke actiedag pensioenen om 
duidelijk te maken dat het anders moet met ons pensi-
oen. Deze dag was de eerste bijeenkomst om een krach-
tig signaal te zenden aan het kabinet. Dat vinden we 
van de Vakbond ABW ook omdat we unaniem tegen het 
kabinetsbeleid zijn.  Voor ons is en blijft nog steeds het 
standpunt ‘met 65 jaar met pensioen’.

Vandaar dat we vanuit de Vakbond ABW met een ruime de-
legatie van het kantoor aanwezig waren op het Burgmeester 
van Grunsvenplein Heerlen, waar van 12.00 tot 14.30 uur de 
actiedag heeft plaatsgevonden. Direct na aankomst op het 
plein trokken bestuurders Will Kapell, Roger van den Broek, 
Indra Kandhai en Bea Dresen van het secretariaat hun actie-
hesjes aan. Met de ABW-vlag in de hand én de vele ABW-leden 
wilden we met deze actiedag onze eisen bekrachtigen voor het 
bevriezen van de AOW-leeftijd, indexatie van de pensioenen 
en een pensioenregeling voor zzp’ers en flexwerkers.

Tijdens het actievoeren bereikte ons het trieste bericht over 
de aanslag in Utrecht. Dit leidde er toe dat vele landelijke 
acties geannuleerd werden en deze landelijke actiedag een 
beetje in het water kwam te vallen. Om toch nog een krachtig 
signaal af te geven aan het kabinet is om 13.00 uur een pro-
testmars gelopen naar het APG-gebouw om daar een petitie 
te overhandigen.

Op woensdag 6 maart 2019 is een petitie overhandigd in het 
kader van de acties tegen de korting op de pensioenen en voor 
aanpassen AOW leeftijd. De heer Dijk heeft de petitie gete-
kend en zich solidair verklaard met de actie. 

Woensdag 29 mei is er weer
een landelijke actiedag pensioen.

Op woensdag 29 mei is er weer een landelijke actiedag Pensi-
oen gepland. We hopen dat de politiek nu eindelijk gaat luiste-
ren en zal ingaan op de eisen van de vakbonden.
Ook pensioenfondsen, the big four (ABP, PFZW, PME en 
PMT), hebben benadrukt dat minister Koolmees snel in actie 
moet komen en moet duiden wat zijn plannen zijn. 
Kijk voor het laatse nieuws op onze website:
www.vakbondabw.nl

Vakbond ABW: sterk in maatwerk!

Landelijke
actiedag
pensioen
maandag
18 maart 2019

 Vakbond ABW in actie

Henri Simon (kaderlid Vakbond ABW), Astrid de Bruyn (kaderlid 
FNV), Fred Dijk (directeur WSP Parkstad), Hub Vluggen (kader-
lid FNV) en Jef Kleijnen (voormalig kaderlid FNV).
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Zoals bekend organiseert Vakbond ABW twee keer per 
jaar een pensioenbijeenkomst om onze leden die de 
pensioengrechtigde leeftijd bereiken te informeren 
wat ze moeten weten over hun AOW en pensioen.

De eerste bijeenkomst van dit jaar vond plaats op maandag 21 
januari jl. in Cultuurhuis Heerlen. De opkomst was zoals altijd 
groot. De aanwezige leden lieten zich informeren door onze 
vakbondsbestuurder Will Kapell over diverse onderwerpen 
die spelen bij de AOW-gerechtigde leeftijd en daarna.

Er worden heel veel onderwerpen besproken. Geen won-
der dat de deelnemers aan deze bijeenkomsten steeds weer 
enthousiast zijn over deze door de ABW georganiseerde bij-
eenkomsten. De tweede bijeenkomst over AOW en pensioen 
vindt plaats op maandag 25 november a.s. om 19.00 uur in 
Cultuurhuis Heerlen.

Bent u geboren tussen 01-09-1953 en 31-12-1953 en gaat 
u met AOW tussen mei 2020 en augustus 2020, noteer 
dan alvast deze datum in uw agenda.

Alle leden die geboren zijn in de bovengenoemde periode ont-
vangen tzt. nog persoonlijk een uitnodiging. 

De Vakbond ABW heeft de geplande informatieavond 
over de ‘Week van de Loonstrook’ op maandag 28 janu-
ari jl. geannuleerd vanwege te weinig deelnemers.

Om degenen die zich reeds aangemeld hadden niet teleur te 
stellen zijn allen  uitgenodigd voor een individueel gesprek op 
het spreekuur van de Vakbond ABW. 
De ervaring leert dat een dergelijk onderwerp zich beter leent 
voor een individueel gesprek dan een bijeenkomst met een 
collectief karakter. 

Daarom is besloten om in het jaar 2020 op onze website www.
vakbondabw.nl én in ons vakblad Vizier een artikel te plaat-
sen waarin we al onze leden in de gelegenheid stellen om bij 
onduidelijkheid over hun loonstrook die door ons te laten 
controleren via het maken van een afspraak op onze vaste 
spreekuurdagen op de dinsdag en donderdag.

Verder was er onder onze leden veel belangstelling voor de 
gratis brochure over de Loonstrook. 

Succesvolle pensioenbijeenkomst
op maandag 21 januari jl.

Week van de loonstrook
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Nagenoeg alle CAO-afspraken zijn principeakkoorden of onderhandelingsresutaten. Bij het verschijnen van deze uitgave is het heel goed mogelijk 
dat vele van de hieronder genoemde principeakkoorden en/of onderhandelingsresultaten intussen officiële CAO-bepalingen zijn geworden.

CAO-Nieuws
Bronnen: SDU Uitgevers, CAO e-nieuws 2019 periode 31-01 t/m 10-05-2019

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 principeakkoord 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 principeakkoord door de leden is aan-
genomen en uiteindelijk ondertekend is door de betreffende partijen.

LOONMUTATIES EN EENMALIGE UITKERINGEN
CAO Per 1 maart 2019
Orsima Loonmutatie 2,00%
Levensmiddelenbedrijf  Loonmutatie 1,50%
Groothandel in Vlakglas Loonmutatie 2,00%

CAO Per 1 april 2019
Apotheken  Eenmalige uitkering 1,50%
Apotheken Loonmutatie 2,00%
Grondstoffen Energie en Omgeving 
Services Loonmutatie 3,00%
Kartonnage - en flexibele 
Verpakkingenbedrijf Loonmutatie 2,00%
Meubelindustrie en 
meubileringsbedrijven  Loonmutatie 1,00%
Orgelbouwbedrijf in Nederland Loonmutatie 2,50%
Papierindustrie Loonmutatie 2,75%
Zuivelindustrie Hoger Personeel Loonmutatie 2,50%
Zuivelindustrie Loonmutatie 2,50%

CAO Per 1 mei 2019
Afbouw Loonmutatie 1,50%
Kunststof- en Rubberindustrie Loonmutatie 2,65%

CAO Per 1 juni 2019
Beroepsonderwijs en volwassenen-
educatie MBO  Loonmutatie 2,3% 
Graanbe- en -verwerkende bedrijven Loonmutatie 2,50%
Grafimedia  Loonmutatie 1,00% 
Voortgezet Onderwijs  Loonmutatie 2,15% 

PRINCIPEAKKOORD CAO METALEKTRO
De hieronder vermelde gegevens berusten niet op definitieve 
cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de 
onderhandelingen tussen partijen. die aan de betrokken le-
den ter goedkeuring zijn voorgelegd.Cao-partijen hebben het 
principeakkoord ter instemming aan hun leden voorgelegd. 
Op 19 maart jl. is de cao Metalektro definitief vastgesteld. 

Algemeen 
De looptijd is van 1 juni 2018 tot 1 december 2020. 

Loonmutaties 
- 3,5% loonsverhoging per 1 februari 2019
- €   58  bruto loonsverhoging per 1 augustus 2019
- € 116  bruto loonsverhoging per 1 januari 2020
Deze verhogingen gelden ook voor uitzendkrachten.

Arbeidsvoorwaarden - Generatiepact 
Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere medewerkers de 
gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pen-
sioen te halen. Voor de looptijd van de cao is nu een pilot af-
gesproken waarbij medewerkers minder kunnen werken met 
100% pensioenopbouw. Ook is afgesproken om 3.000 flexcon-
tracten om te zetten naar vaste contracten. 

PRINCIPEAKKOORD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN 
TWEEWIELERBEDRIJF
De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve 
cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van 
de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de be-
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trokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 
december 2020.

Werkingssfeer
Cao-partijen maken een nadere definiëring in de werkings-
sfeer van de cao over Takel en Berging. Er wordt gekeken of 
de bepalingen voor Tankstations en Wasbedrijven nog toege-
voegde waarde hebben voor de cao MvT.

Lonen
De lonen worden verhoogd per:
Per 01-02-2019 € 81,00; Per 01-02-2020 € 83,00
• De feitelijke lonen en de salarisschalen worden structureel 

verhoogd met € 81,- per 1 februari 2019. 
• De feitelijke lonen en de salarisschalen worden structureel 

verhoogd met € 83,- per 1 februari 2020. De cao wordt aan-
gepast op wijzigingen rond de WML en WMJL: 

• Schaal A/WML wordt aangepast aan de wettelijke regelingen; 
• De vakvolwassen leeftijd wordt stapsgewijs aangepast van 23 

jaar naar 22 jaar en in 2019 naar 21 jaar conform de wette-
lijke ingangsdata. Dat geldt alleen voor de WML-schaal (A).

• Indien er bedragen in het loongebouw onder het WML/WM-
JL komen, worden deze aangepast tot in ieder geval het wet-
telijke niveau. Er zal een verwijzing worden toegevoegd naar 
de website van het ministerie SZW voor de actuele WML/
WMLJ-bedragen. 

• Protocol-afspraak: Cao-partijen treden in overleg over de 
gevolgen van de wettelijke wijzigingen op het loongebouw. 
Daarbij geldt als uitgangspunt dat de samenhang in de 
jeugdschalen blijft bestaan. 

Tabellen
Er zal naast de huidige salaristabellen (maand / 4 weken) een 
extra tabel worden opgenomen waarin de uurlonen worden 
vermeld.

Arbeidstijdtoeslagen
Uren boven contracturen tot 38 uur per week zijn meer-
uren. Meer-uren worden betaald als uurloon + vakantiegeld 
+ vakantiedagen en pensioen. Overwerk parttimers pas vanaf 
fulltime werkweek.  Definitie “meerwerk” in de cao opnemen.
Voor meerwerk gelden dezelfde regels als bij artikel 33.
Voor parttimers is er pas sprake van overwerk als de gemid-
delde arbeidstijd van 38 uren per week wordt overschreden. 
De gewerkte uren tot de 38 uur zijn meeruren. Voor uitbeta-
ling zie het artikel van de meeruren. 

MEERWERK 
• Uren die een parttimer in opdracht van de werkgever langer 

werkt dan de overeengekomen wekelijkse arbeidstijd, maar 
die geen overwerk opleveren, zijn meeruren. Voor partti-
mers is er pas sprake van overwerk als de gemiddelde ar-
beidstijd van 38 uren per week wordt overschreden. 

• Bij de uitbetaling van meeruren wordt het uurloon vermeer-
derd met vakantiebijslag, vakantiedagen, pensioenpremie 
en de van toepassing zijnde toeslagen uit de cao. 

OVERWERK
Per 1 januari 2018 heeft de wetgever bepaald dat over over-
werk vakantiegeld moet worden opgebouwd, daarin willen 
cao-partijen de wet volgen. Voorstel is om artikel 81 aan te 

passen, zodat over overwerk ook vakantiegeld wordt opge-
bouwd.
De toeslag zoals genoemd in artikel 28 lid 5 sub a (over ge-
werkte- en verlofuren tussen 22.00 uur en 06.00 uur, voor 
zover vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 18.00) 
zal specifiek voor de deelbranches rijwielstallingen en auto-
verhuurbedrijven worden verhoogd van 8% naar 35%.

Tegemoetkoming kosten

Arbeidsduur
Artikel 26 lid sub b (flexibele werktijd) zal worden aangepast: 
“Een week van minimaal 34 en maximaal 45 uren waarbij per 
dag minimaal 0 uur en maximaal 9 uren kan worden gewerkt.” 
wordt gewijzigd in: “Een week van minimaal 30 en maximaal 
42,5 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 8,5 
uren kan worden gewerkt.”

Generatiepact
Het is aan werkgever en medewerker samen te bepalen welk 
van onderstaande modellen wordt gekozen: 
• 60% Oorspronkelijke Arbeidsduur 80% Oorspronkelijk Sa-

laris 100% Pensioenopbouw (60-80-100) 
• 70% Oorspronkelijke Arbeidsduur 85% Oorspronkelijk Sa-

laris 100% Pensioenopbouw (70-85-100) 
• 80% Oorspronkelijke Arbeidsduur 90% Oorspronkelijk Sa-

laris 100% Pensioenopbouw (80-90-100) 
Er geldt een dubbele vrijwilligheid voor optie 1 en 2 (deelna-
me aan het Generatiepact kan uitsluitend als zowel werkgever 
als de werknemer dit willen). 

Voor de optie 3 geldt: 
In de optie 80%, 90%, 100% geldt een invoering uiterlijk 6 
maanden na aanvraag. Indien werkgever en werknemer geen 
overeenstemming over deze variant bereiken kunnen zij zich 
wenden tot de Bedrijfsraad. De Bedrijfsraad geeft een bin-
dend advies op basis van redelijkheid en billijkheid. 
Bij gebruikmaking van het Generatiepact brengt de werkne-
mer niet meer inzetbaarheidsdagen in dan het aantal dagen 
bij het Generatiepact van de cao M&T. 
Deelname aan het Generatiepact kan vanaf leeftijd 60 jaar 
(mits dat zonder kostenverhogingen door PMT/MN inge-
voerd kan worden). 
Er is een subsidie voor de werkgever beschikbaar van € 1.500, 
voor de instroom van een nieuwe werknemer binnen 6 maan-
den. Cao-partijen maken nadere afspraken over het maxi-
mum budget. 
De OOMT-coaches worden ingezet voor inleidende advisering 
over het Generatiepact.
De scholingsdag, zoals opgenomen onder artikel 102 van 
de cao, wordt een ontwikkelingsdag. De werknemer bepaalt 
waarvoor de ontwikkelingsdag wordt aangewend. In overleg 
tussen werkgever en werknemer wordt het moment van op-
name van de ontwikkelingsdag bepaald.
Het opsparen van de ontwikkelingsdag (artikel 102 lid 3 cao) 
wordt verruimd van drie dagen in drie jaar, naar vijf dagen in 
vijf jaar.

Fondsen
Cao-partijen spreken af de premie voor het Sociaal Fonds MvT 
te continueren. De premie in 2019 en 2020 bedraagt het per-
centage 0,7%. Zoals gebruikelijk bedraagt voor de sectoren 
autoverhuur en motorenrevisie het verlaagde percentage van 
0,45%.
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ANQORE
We zijn in oktober 2018 gestart met de CAO onderhandelin-
gen en het doel was om voor Kerst 2018 een nieuwe CAO te 
hebben.Gezien de goede economische ontwikkelingen heb-
ben wij ingezet op 4,5 % structurele loonsverhoging voor een 
looptijd van 1 jaar. De werkgever zit op de helft. 
Inmiddels heeft er een zestal bijeenkomsten plaatsgevonden 
en is er nog een gat van ruim 1 % tussen wat de werkgever aan 
loonsverhoging wil geven en wat wij als vakbonden vragen. 
De hoop is dat er voor het zomerreces een nieuwe CAO komt.

BOREALIS
In het najaar van 2018 zijn wij gestart met de CAO onderhan-
delingen. Voor een CAO met een looptijd van 1,5 jaar is een 
totale loonsverhoging neergelegd van 5%. Voorts is er op een 
aantal punten nog geen overeenstemming.
Die loonsverhoging is te weinig. Voorts is er op het punt van 
duurzame inzetbaarheid nog geen overeenstemming. In mei 
vinden drie bijeenkomsten plaats. Hopelijk zal dit eindelijk 
tot een CAO leiden.

CHROMAFLO 
In mei en juni 2019 vinden er CAO onderhandelingen plaats.

FIBRANT
Ook hier zijn we vorig najaar gestart.
Hier is er ook nog ruim 1% verschil in het loon. Voortzetting 
van de onderhandelingen vindt plaats in juni 2019.

INTERTEK POLYCHEMLAB
Na een aantal onderhandelingen is er hier een eindbod neer-
gelegd van 2% structureel voor de looptijd van 1 jaar.
Onze leden zijn inmiddels akkoord met dit eindbod.
Volgend jaar komt er een uitgebreidere CAO.

PROFCORE BV
Bij Profcore lopen er momenteel CAO onderhandelingen. FNV 
is van mening dat de uitzend CAO van de ABU van toepassing 
zou moeten zijn. Hierover hebben wij twee jaar geleden al een 
discussie gevoerd. De plus- en minpunten van beide CAO’s 
zijn naast elkaar gezet en door FNV is geconcludeerd dat door 
Profcore in sommige functiegroepen de inlenersbeloning niet 
wordt toegepast. Er kan dan alleen dispensatie worden ver-
leend als deze wel wordt toegepast. Er zit nu best schot in het 
proces en wij verwachten einde mei/begin juni een nieuwe 
CAO tot stand te hebben gebracht. Zoals het er nu naar uit-
ziet zal er een eenmalige compensatie worden gegeven voor 
het feit dat er werknemers zijn die minder dan de inlenersbe-
loning hebben ontvangen.

SABIC EUROPE
Inmiddels heeft er een CAO onderhandeling plaatsgevonden 
waarin wij de voorstellenbrieven hebben gepresenteerd.

Wij hebben ingezet op 5% loonsverhoging.
Er wordt verder onderhandeld in mei.

SITECH 
Het bedrijf is verliesgevend vanwege het feit dat zij geen goede 
concurrentiepositie heeft. De werknemers moeten in de bui-
tenwacht te duur worden weggezet en daardoor is Sitech een 
“slechte concurrent”. Als hier niets aan gedaan wordt, volgt 
een ontslagronde van een kleine 100 man personeel. Vakbon-
den hebben aangegeven eerst te willen onderhandelen over 
een overgangs CAO voor het jaar 2019 (huidige liep af op 31 
dec 2018).  De werkgever heeft duidelijk gesteld dat er sprake 
is van een zgn. drietrapsraket. Dit houdt in dat de volgende 
voorwaarden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:
- CAO voor het jaar 2019 met een structurele loonsverhoging  
 van 3 % en
- CAO 2020 (2.0) met versoberde arbeidsvoorwaarden en
- overgangsregeling voor zittende bezetting.

Werkgever ziet deze zaken als één package deal. 
Wij als vakbonden, en dat is ook de mening van de leden tot 
nu toe, willen eerst een aparte afspraak maken over de CAO 
2019.

Nadat er door een aantal vakbonden acties zijn gevoerd is er 
een aantal malen informeel overleg gevoerd. Eind mei zijn de 
onderhandelingen weer gestart en de hoop is dat er voor het 
zomerreces een nieuwe CAO is en een principeafspraak voor 
CAO 2020 en volgende jaren.

VYNOVA 
In oktober 2018 zijn wij gestart met de CAO onderhandelin-
gen voor 2019. In een tijdsbestek van een half jaar hebben er 
drie bijeenkomsten plaatsgevonden en nog zijn beide partijen 
niet tot elkaar gekomen.  Vooral op het punt van de loonsver-
hoging is er nog een groot gat.

OR-VERKIEZINGEN
THE LYCRA COMPANY
Bij The LYCRA Company (voorheen Invista) is Valentino Hut-
ten weer benoemd tot OR-lid namens Vakbond ABW. Benoe-
ming heeft plaats gevonden zonder verkiezingen (gepland op 
23 mei jl.) omdat er minder kandidaten waren dan OR plek-
ken.
Valentino Hutten zit al héél veel jaren namens de Vakbond 
ABW in de OR en is dus een gelouterd OR-lid met heel veel 
kennis over OR-zaken. 
We feliciteren Valentino en wensen hem héél veel succes toe 
in de komende zittingsperiode.

CAO Nieuws uit Limburg
Door Roger van den Broek, vakbondsbestuurder bedrijvenwerk
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Wij feliciteren
25-jarige jubilarissen mei 2019
P.W. Peeters uit Kessel-Eik
T.C. van den Bosch uit Kerkrade
P.P.A. Beuten uit Heerlen
K.M.H. Ticheler uit Stein

40-jarige jubilarissen mei 2019
G.F. Peeters uit Hoensbroek
A.J. Hummel uit Heerlen

25-jarige jubilarissen juni 2019
W.H.C. Wilbers-Denessen uit Montfort
T. Pirinu uit Eygelshoven
A.M. Driessen uit Hoensbroek
S.H. Smeijsters uit Stein
R.H.H. Hanbeukers uit Sittard
A.E. Depre-Peeters uit Kerkrade
W.H.E. Kremer uit Voerendaal
J.M. Cobben uit Maastricht

40-jarige jubilarissen juni 2019
E.H.V. Swelsen-Thijssens uit Beek
A.H.T. Meelis uit Brunssum

50-jarige jubilaris juni 2019
L.M.L. Keller uit Stein

25-jarige jubilarissen juli 2019
E.L.M. de Boer-Schroder uit Kerkrade
J.A.B. Verkoijen uit Brunssum
Th.M. Wouters-Hol uit Heerlen
M.E.M.A.J. Paquaij-Kuypers uit Brunssum
M.P.C.E. van Marwijk-Bolk uit Sittard
M.A.G. Martens uit Born
A. van de Wetering uit Kerkrade

40-jarige jubilaris juli 2019
A.M.KH. Alkhamrichi uit Kerkrade

60-jarige jubilarissen juli 2019
J.L. Kockelkorn uit Kerkrade
J.E. Colin uit Kerkrade

25-jarige jubilaris augustus 2019
P.J.J. Liedekerken uit Nuth

40-jarige jubilaris augustus 2019
H.W.M. Hanen uit Bocholtz

50-jarige jubilaris augustus 2019
J.G. Martens uit Born

25-jarige jubilarissen september 2019
F.M.M. Mulders uit Landgraaf
C. Wolff uit Kerkrade
P.M. Schuster uit Bocholtz
S.W.C. Verpoort uit Eys
A.S.J. Offermans-Brudnitzki uit Kerkrade
G.P. Smitsmans uit Heerlen
J.W.M. Smitsmans-Franssen uit Heerlen
B.P.A.G. Schlebaum-Luten uit Beek

40-jarige jubilarissen september 2019
J.W. Kohl uit Mechelen
A.H.M. Senden uit Kerkrade

50-jarige jubilarissen september 2019
C.H.W. Otto uit Heerlen
L.C. Rijsmus uit Kerkrade

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

 
Op 17 december 2018 overleed in de leeftijd van 81 jaar 
ons bondslid mevrouw A. Peters-Boschaart uit Geleen

Op 7 februari 2019 overleed in de leeftijd van 94 jaar ons 
bondslid de heer H. Otten uit Kerkrade 

Op 7 februari 2019 overleed in de leeftijd van 59 jaar ons 
bondslid de heer G.J.W. Kruizinga uit Heerlen

Op 11 februari 2019 overleed in de leeftijd van 59 jaar ons 
bondslid mevrouw H.C.G. Huisman-van Beek uit Heerlen

Op 11 maart 2019 overleed in de  leeftijd van 50 jaar ons 
bondslid  mevrouw S.B.J. Stevelmans  uit Schinveld

Op 16 maart 2019 overleed in de leeftijd van 54 jaar ons 
bondslid mevrouw S.L.G. Weusten-Jakobs  uit Geleen

Op 2 april 2019 overleed in de  leeftijd van 75 jaar ons 
bondslid de heer G.J. Faber uit Heerlen

Op 10 april 2019 bereikte ons het bericht dat ons 
bondslid W.E.P. Packbier uit Brunssum  in de leeftijd van 
73 jaar overleden is.

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

Overleden
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Contributie per 04-07-16

23 jaar en ouder    € 13-  
21 en 22 jaar     € 11,50  
t/m 20 jaar     € 9,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 20,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) € 7,75
 AOW-gerechtigde leeftijd   € 9,-  
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 15,- 
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

tot wederopzegging machtiging om van mijn

rekening af te schrijven de bedragen, die ik

volgens de geldende contributieregeling ver-

schuldigd zal zijn.

Ik wil graag een

individueel lidmaatschap.

een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

invullen.

exemplaar van de statuten ontvangen.

exemplaar van het juridisch reglement 

ontvangen

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

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

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

Telefoon mobiel: ..............................................................................................................

Telefoon vast: ...................................................................................................................

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

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

BSN (= sofinummer): .......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Mijn iban-nummer: ........................................................................................

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

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

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

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

[* doorhalen wat niet van toepassing is.]

(Deze strook niet invullen)

Bondsnummer:

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

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

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

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

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

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

Bondsnr. werver:

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

Aanmeldingsformulier

 Ik wil graag een

 individueel lidmaatschap.

 een gezinslidmaatschap en gezinscontributie.

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

 invullen.

 exemplaar van de statuten ontvangen.

 exemplaar van het juridisch reglement

 ontvangen.

 

 Ik word lid van Vakbond ABW per eerste van

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

 tot wederopzegging machtiging om van mijn 

 rekening af te schrijven de bedragen, die ik

 volgens de geldende contributieregeling ver-

 schuldigd zal zijn.

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

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

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

Telefoon vast: ...................................................................................................................

Telefoon mobiel: ...............................................................................................................

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

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

BSN (=sofinummer):  ........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mijn iban-nummer:  ....................................................................................................

 Ondertekening: 

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

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

Let op: elke vraag altijd invullen!!!

Deze aanmelding werd opgenomen door:

Naam en voorletters van de werver:  ..............................................................................

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

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

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

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

[*doorhalen wat niet van toepassing is.}

Opsturen

in een envelop naar:

Vakbond ABW

Antwoordnummer 113

6400 VB Heerlen

(postzegel niet nodig)

Aanmeldingsformulier


