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Om te noteren
❏  Het volgende nummer van Vizier 

verschijnt medio februari 2023. 

❏  U kunt kopij inleveren tot 
maandag 9 januari 2023.

❏  Het bondskantoor is gesloten van 
donderdag 22 december 2022 tot en met 
vrijdag 30 december 2022.

❏  Kijk voor nieuws op www.vakbondabw.nl

Om het jaar 2023 en volgende jaren minder in het rood te 
kunnen afsluiten stelde het Hoofdbestuur in de Algemene 
Vergadering een verhoging van de contributie voor. De laat-
ste verhoging dateert van 2015, 8 jaar geleden. 
Het verhogen van de contributie doen we niet graag, alleen 
als het echt niet anders kan. En dit moment is nu aange-
broken. Het Hoofdbestuur heeft verschillende maatregelen 
getro� en om de uitgaven te verlagen, maar we moeten ook 
iets ondernemen om de inkomsten te verhogen. Meer leden 
werven is daar een voorbeeld van. Dat wordt ook intensief 
geprobeerd, maar het is moeilijk, niet alleen voor onze vak-
bond overigens maar voor alle vakbonden in Nederland.
Met het verhogen van de contributie willen we onze uitste-
kende én persoonlijke dienstverlening, die zo hoog in ons 
vaandel staat, blijven waarborgen. De stemgerechtigden 
gingen unaniem met het voorstel akkoord.
In het onderstaande nemen we deze nieuwe contributierege-
ling op.

CONTRIBUTIEVERHOGING VAKBOND ABW
Geaccordeerd in de 
Algemene Vergadering op 17 oktober 2022
Datum invoering: 01-01-2023
Laatste contributieverhoging: 01-10-2015

LEEFTIJD/CONTRIBUTIE SOORT NIEUW BEDRAG PER MAAND

23 jaar en ouder € 15,00

 21 en 22 jaar € 13,50

 t/m 20 jaar € 11,00

 Gezinscontributie
 • voor 2 personen € 22,00
 • v oor ieder volgend  €  9,75
    inwonend gezinslid 

  AOW-gerechtigde leeftijd € 11,00

  Twee leden met 
  AOW-gerechtigde leeftijd € 17,00

  Vrijwillige klasse
  Uiteraard staat het ieder lid vrij 
  om méér contributie te betalen

CONTRIBUTIEVERHOGING VAKBOND 
ABW PER 1 JANUARI 2023

WILT U NAAR HET BONDSKANTOOR KOMEN? 
Dan moet u altijd eerst een afspraak maken 
via 045 – 5 71 99 55 omdat ons kantoor niet altijd 
bemand is.
Dus ons advies is: 
Informeer altijd van tevoren of en wanneer u terecht kan.
We zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar .
Onze vakbondsbestuurders en vakbondsadvocaten staan in 
ieder geval altijd via de telefoon voor u klaar.
Indien u papieren wilt afgeven, dan kunt u dat doen door die 
in een gesloten envelop door de brievenbus te deponeren. 
Vergeet niet om op de envelop te vermelden voor wie die be-
stemd is!

✎
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Dit wil ik 
met u delen...

De vooruitzichten voor 2023 zijn helaas niet anders, en zal er  
nog steeds sprake zijn van een krapte op de arbeidsmarkt.

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog
De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 
2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. 
De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de 
levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft 
de AOW-leeftijd op 67 jaar.
Ook nu weer maak ik me zorgen over werknemers die misschien 
wel door willen werken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd, maar 
door hun gezondheid of zwaar beroep dat ze uitvoeren hiertoe 
niet in staat zijn. Ook nu weer doe ik een oproep om rekening te 
houden met deze en overige kwetsbare groepen, die wel willen 
maar vaak niet langer kunnen door werken.

Contributieverhoging per 1 januari 2023
In de Algemene Vergadering hebben we besloten om na 8 jaar 
per 1 januari 2023 onze contributie te moeten gaan verhogen. 
Ook de Vakbond ABW ontloopt de torenhoge in� atie niet en de 
alsmaar oplopende lasten. 
Dit doen we niet graag, we hebben het 8 jaar kunnen volhouden. 
Maar Vakbond ABW wil graag jullie belangen blijven behartigen 
op een manier zoals jullie die van ons gewend zijn: deskundig, 
snel en kortbij. En met deze verhoging zijn we weer in staat om 
dat de komende jaren professioneel te blijven doen.

Will Kapell gaat met pensioen
Onze gewaardeerde collega Will Kapell gaat per 1 januari 2023 
met vervroegd pensioen.
We bedanken Will voor de afgelopen 15 jaar die hij met meer dan 
een normale werkinzet voor de Vakbond ABW heeft verricht. Wij 
(DB en HB) en alle andere collega’s, maar ook onze leden, zullen 
hem erg gaan missen. Wij wensen hem en zijn echtgenote Rosita 
voor de toekomst het allerbeste en hopen dat ze lang en in goede 
gezondheid van hun welverdiend pensioen mogen gaan genieten.

Een nieuw jaar, een nieuw begin
Het jaar 2022 was een onvoorspelbaar jaar waarbij de oorlog in 
Oekraïne leidde tot vele onzekerheden, nu nog.
Laten we hopen dat het jaar 2023 een voor ons allen een vredig, 
gezond en vooral beter jaar mag worden. Hoop doet leven toch?

Ik wens u allen � jne feestdagen en blijf ook vooral gezond! 

Jack Hurxkens, voorzitter.

Terugblik op crisisjaar 2022
2022 was weer een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als 
een historisch jaar.
Werden we op 24 februari jl. out of the blue overvallen door de 
oorlog in Oekraïne, zijn we bijna 10 maanden verder en is er nog 
steeds geen zicht op het einde van deze waanzinnige oorlog.
Feit is wel dat deze oorlog ons en heel de wereld heeft opgezadeld 
met veel onzekerheid, een ongekend hoge in� atie en hoge ener-
gieprijzen. En hoe lang nog? Nobody knows!

Nieuw kabinet Rutte IV
Na een recordformatie stond er eindelijk een nieuw kabinet op 
het bordes. Maar de grootse plannen van Rutte IV konden helaas 
wel gelijk door de shredder met het uitbreken van de oorlog. Wat 
is er nog over van het nieuwe elan en alle goede voornemens?
Als we duiken in de belangrijkste politieke gebeurtenissen van 
het jaar 2022 dan lopen die uiteen van boze boeren tot klimaat-
plakkers en van energie- tot asielcrisis. 
Gaan we de gevolgen van welke politieke besluiten dan ook de 
komende jaren nog voelen? Time will tell!

WK Voetbal 2022 Qatar
En dan hebben we het WK Voetbal in Qatar, gestart op 20 novem-
ber jl. Voorafgaand aan dit WK was er zoveel kritiek om dit WK 
te boycotten omdat arbeidsmigranten die de stadions gebouwd 
hebben daar vreselijk zijn behandeld. Ik vind dat het nooit zo 
mag zijn dat mensen in mensonterende omstandigheden moeten 
werken om een voetbalfeest te kunnen realiseren. Het schenden 
van mensenrechten is onacceptabel. 
Maar de geschiedenis leert dat macht en geld helaas bijna altijd 
winnen en is dit WK een feit. 
Nog steeds worden bouwvakkers, huishoudelijk personeel en 
anderen geconfronteerd met misstanden zoals het te laat of het 
helemaal niet betalen van loon, dwangarbeid en uitbuiting. De 
behandeling van arbeidsmigranten is slechts een van de vele 
mensenrechtenschendingen die in Qatar plaatsvinden.
Ik hoop, nee ik verwacht, dat de FIFA, KNVB, en alle overige in-
stanties met z’n allen hun verantwoordelijkheid nemen en ook 
na het WK hun ‘voice’ inzetten om de arbeidsomstandigheden en 
mensenrechten aan te kaarten in landen als Qatar.

Oververhitte arbeidsmarkt
Het grootste gedeelte van 2022 ging over een arbeidsmarkt die 
extreem krap en oververhit zou worden. Iedereen heeft dat in-
middels zelf wel ervaren, toch? 
En als je het gemist hebt, dan heb ik nog een paar krantenkoppen 
voor je die in 2022 zijn verschenen. Daarvan kun je zeggen: oh ja, 
dat was het, nu weet ik het weer!
Extreem lange rijen op Schiphol door gebrek aan personeel.
Ketheltunnel A4 dicht wegens ziekte van personeel en personeel tekort.
Restaurants tot 4 dagen per week dicht door personeel tekort.
Er rijden minder treinen bij NS door tekorten van personeel.
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WELKOM

Voorzitter Jack Hurxkens heette op maandag 17 oktober jl. in het 
Cultuurhuis Heerlen alle aanwezigen van harte welkom op de Al-
gemene Vergadering 2022.
Dit was de eerste Algemene Vergadering (AV) na ongeveer 20 à 
30 jaar waarin er geen voorbereidingsbijeenkomsten in de bonds-
groepen hebben plaatsgevonden.  
In de AV van vorig jaar was hier al melding van gemaakt en heeft 
het hoofdbestuur dan ook doen besluiten om de Algemene Verga-
dering 2022 te laten plaatsvinden zonder voorbereidingsbijeen-
komsten in de bondsgroepen. 
Dit omdat met name in de laatst gehouden AV’s steeds meer en 
meer geluiden uit de vergadering kwamen waarin er aangeven 
werd dat de Algemene Vergadering meer levendiger van aard 
moest worden. Nu is het - aldus een aantal aanwezigen - steeds 
een vergadering vanuit éénrichtingsverkeer. En dat komt natuur-
lijk omdat in de eerdergenoemde voorbereidingsbijeenkomsten 
vele onderwerpen al van haver tot gort aan de orde waren geweest 
en zelfs al akkoordverklaringen waren afgegeven. 
Voor deze werkwijze is destijds gekozen vanwege het feit dat in 
het verre verleden de afgevaardigden vaak geen enkel idee hadden 
over welke zaken zij - tijdens de Algemene Vegadering - nu hun 
akkoord moesten afgeven. En dat gold dan voornamelijk voor wat 
betreft de � nanciële stukken.
In ieder geval is de AV van dit jaar een tryout om te kijken of het 
wel of niet verstandig is om de Algemene Vergaderingen te laten 
plaatsvinden zonder voorbereidingsbijeenkomsten. 
We zullen het dus met de afgevaardigden gaan ondervinden.

De voorzitter vervolgde met iets heel anders, maar zeker ook een 
ding wat we met z’n allen al vooraf kunnen vaststellen is, dat de 
wereld op 24 februari jl. in één oogwenk veranderd is door de oor-
log in Oekraïne. En niemand weet hoe lang deze oorlog nog zal 
duren. Wat we wel al weten én zeker ook voelen is dat door deze 
oorlog, de energiecrisis en de in� atie voor wereldwijde grote on-
zekerheid zorgen. 
En ook bij ons in Nederland zijn daarover grote zorgen.  De geste-
gen prijzen zijn een enorme klap voor de koopkracht, dat merken 
we allemaal aan de kassa en aan onze energierekening.
Grote groepen mensen komen hierdoor steeds meer en meer knel 
te zitten en maken zich terecht zorgen over de stijgende kosten 
van hun levensonderhoud.
Door het slechte nieuws dat meestal domineert, sneeuwt het 
goede nieuws vaak onder. Daarom zette de voorzitter ook wat 
positieve berichten op een rij. 

Hij begon met Prinsjesdag 2022 op 20 september jl. 

Prinsjesdag stond dit jaar volledig in het teken van maatregelen 
ter verbetering van de koopkracht, maar ook van allerlei maatre-
gelen die aan de koopkracht gerelateerd zijn. 
Zoals bekend, hebben we kort na Prinsjesdag 2022 naar alle leden 
- met een bij ons bekend emailadres - een Nieuwsbrief gestuurd 
om hen te informeren over de vakbondsgerelateerde plannen van 
het Kabinet, en uiteraard voorzien van ons commentaar.

In dat commentaar geven we aan dat we de aangekondigde koop-
krachtmaatregelen een redelijk goede handreiking vinden, al vin-
den we die daarentegen wel tamelijk laat, wetend dat mensen al 
maandenlang in armoede en ellende verkeren.
Ook hebben we aangegeven dat we als Vakbond ABW permanen-
te aandacht blijven vragen voor het prijsplafond. Enerzijds om 
te voorkomen dat je mensen uitsluit die het ook héél hard nodig 
hebben en anderzijds omdat de prijs van gas heel erg afhankelijk 
is van Rusland, waar de oorlog - zoals het nu uitziet - aan het es-
caleren is. 
Vakbond ABW hoopt daarom dat het miljardenpakket van 17,2 
miljard - waarmee het kabinet de koopkracht wil stutten - de be-
talingsproblemen voor de vele huishoudens voorkomt of in ieder 
geval verkleint door proactief én tijdig te handelen, en vooral ook 
te kijken - daar waar nodig – naar maatwerkoplossingen. Kortom, 
niet te traag, niet te laat en het liefst op basis van maatwerk.

De aangekondigde koopkrachtmaatregelen vinden wij als Vak-
bond ABW meer dan noodzakelijk. En het gaat dan met name om 
de verhoging van het minimumloon, en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen (AOW, WW en WIA).  Het gaat ook om de verhoging 
van de Huur- en zorgtoeslag en het kindgebondenbudget. Het 
gaat ook om de verlaging van de huren van sociale huurwonin-
gen, en om extra geld voor gemeenten voor het sociaal minima-
beleid, om mensen te helpen die acuut in de problemen komen.

Die noodzaak geldt ook voor de maatregelen voor:

•   De arbeidsmarkt.
Want wie werkt, gaat minder belasting betalen en houdt dus netto 
meer over. In de AV van vorig jaar pleitten we er reeds voor dat 
“Werken moet lonen”.   

En dat geldt ook voor de maatregelen voor:

•   Het onderwijs 
Het kabinet gaat geld beschikbaar stellen  voor kwaliteitsverbete-
ring, voor het vergroten van kansengelijkheid, voor goede leraren, 
schoolleiders en onderwijssteuners. 
•   Dat geldt evenzo voor de maatregelen voor de Zorg
Het kabinet wil de zorg toegankelijk houden voor iedereen; dus 
ook voor de ouderen.
•   Maatregelen voor Wonen en Infrastructuur
Het kabinet wil meer betaalbare woningen met name voor men-
sen met een midden inkomen door onder meer de huurprijzen 
van middenhuur-woningen te reguleren en door het makkelijker 
te maken om een passende betaalbare koopwoning te vinden.
•   Maatregelen voor een Prijsplafond voor gas en elektriciteit.
Het is weliswaar een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 
moet ingaan en doorloopt tot het einde van 2023.

Algemene Vergadering 2022Algemene Vergadering 2022
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Maar vanaf 1 november dit jaar is al verlichting mogelijk met een 
tussenvariant waarbij een prijsplafond wordt gestimuleerd en ter-
mijnbedragen worden verlaagd.
Het kabinet wil alle huishoudens hiermee helpen.

Daarnaast moeten er dringend maatregelen komen voor :

•   Het personeelstekort; de krapte op de arbeidsmarkt. 
Dat zal niet makkelijk zijn, maar is wel heel dringend. Daar zal 
de werknemer zelf natuurlijk ook aan moeten meewerken; part-
timers zouden bijvoorbeeld bereid moeten zijn om fulltime te 
gaan werken. De werkgever daarentegen moet dan wel veel meer 
de werknemers in staat stellen om werk en privé goed te kunnen 
combineren. Het duurzaam kunnen combineren van werken, le-
ren en zorgen is daarmee een ontzettend belangrijk uitgangspunt.
Er is dus veel werk aan de winkel op allerlei gebieden.
De voorzitter vervolgde zijn betoog door te zeggen dat als je zoekt 
naar en je focust op het goede, dan had hij nog meer goed nieuws 
melden en wel over de cruciale rol die vakbonden recent hebben 
vervuld bij het afsluiten van 2 grote cao’s, te weten bij de NS en in 
de Metalektro. In beide cao’s gaat het om een loonsverhoging van 
bijna 10%. Ook in de schilders-cao is er een dikke 10% loonsverho-
ging aan de orde. Hij denkt dat deze trend zich wel zal gaan voort-
zetten en dat is ook hard nodig in deze tijden van hoge in� atie.
Maar veel mensen zijn helaas nog steeds geen lid of geen lid meer 
van een vakbond. Het lidmaatschap van een vakbond is al decen-
nia steeds minder vanzelfsprekend geworden. 
Misschien is het mede door het recente succes bij de Spoorwegen, 
in de Metaalektro én in schildersbranche tijd voor alle ongeorga-
niseerde werknemers daar nog eens goed over na te denken en 
niet steeds gratis mee te liften op de inzet van de georganiseerden. 
Want vakbonden zijn volgens hem de aangewezen partij en zelfs 
de enige partij  die werkgevers weerwerk kunnen bieden in deze 
abnormale in� atiestrijd.
Na het welkomstwoord van de voorzitter volgden de mededelin-
gen, punten van orde en herdenking van de overleden bondsleden 
in het afgelopen verslagjaar.

STEMBUREAU

Daarna vond de benoeming van het stembureau plaats. 
Deze bestond uit Toine Schaaf (Bondsgroep Industrie), Wiel Kre-
mer (Bondsgroep Sociale Werkvoorziening en Marcel Pluijmakers 
(Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden).
Als voorzitter van het stembureau fungeerde onze bondsadvo-
caat, de heer Frans Bronneberg van Bronneberg Breuls Advocaten.
Het stembureau keek toe op het goed verlopen van de agendapun-
ten die in stemming werden gebracht.

Vervolgens volgde het agendapunt “Verslag van de Algemene Ver-
gadering van 2021’. Daar er geen opmerkingen waren stapte de 
voorzitter gauw over naar het toch wel belangrijkste agendapunt 
voor onze vereniging, te weten de ‘Financiën’.

FINANCIËN

Dit punt werd eerst ingeleid door het verslag van de kascontrole-
commissie die op 6 oktober jl. bijeen is geweest om op het bonds-
kantoor de boeken, bescheiden en geldmiddelen te controleren 
met betrekking tot het tijdvak, te weten het tijdvak 1 januari 2021 
tot en met 31 december 2021.
Marcel Pluijmaekers gaf aan dat de commissie van oordeel was dat 
de boekingen zijn geschied conform de aanwezige stukken voor 
kas en bank. De commissie had geen op- of aanmerkingen met 
betrekking tot het tijdvak voornoemd, en verleende décharge aan 
de penningmeester en het hoofdbestuur van de Vakbond ABW. 
  
  
JAARREKENING 2021

Hierna gaf de voorzitter het woord aan de secretaris/penning-
meester Indra Kandhai voor een mondelinge toelichting op de 
Jaarrekening 2021 van de Vakbond ABW.
De secretaris/penningmeeser gaf aan dat als we naar de � nanciële 
jaarstukken van de afgelopen 9 jaar kijken dan constateren we dat 
er jaarlijks � inke verliezen worden geleden, of beter gezegd; dat er 
� inke negatieve bedrijfsresultaten aan de orde zijn. 
Dat is ook steeds uitgebreid toegelicht bij de bespreking van de 
betre� ende jaarstukken in de Hoofdbestuurs-vergaderingen en in 
de jaarlijkse AV’s. 
We hebben steeds gekozen voor de bedrijfsresultaten, omdat deze 
cijfers een gesaldeerd overzicht geven van hetgeen je aan inkom-
sten in een bepaald jaar hebt gehad en wat de uitgaven in dat jaar 
zijn geweest. 
Willen we als Vakbond ABW zelfstandig verder kunnen opereren 
dan zullen we iets moeten doen. En dat iets moet dan bestaan 
uit maatregelen waardoor we in ieder geval weer een aantal jaren 
(5 tot 10) in � nancieel opzicht fatsoenlijk kunnen functioneren.
Dat iets zal bij het Actieprogramma 2022/2023 van het Hoofdbe-
stuur door de voorziter nader op worden ingegaan.

De AV verleende ook décharge aan de penningmeester en aan het 
hoofdbestuur van de Vakbond ABW aangaande de Jaarrekening 
2021.
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ACTIEPROGRAMMA

Hoofdbestuur

Als woordvoerder van het Hoofdbestuur deed voorzitter Jack 
Hurxkens verslag van een aantal punten uit het Actie- en Beleids-
programma 2022/2023.
De doorlopende en structurele actie- en beleidspunten van het 
Hoofdbestuur voor de lange termijn blijven ook voor het jaar 
2022/2023 weer van kracht. 

Hij noemde ze nog even kort:

•   De kennis up to date houden m.b.t. de individuele en collectieve 
belangenbehartiging;

•   Wetten en beleidsvoornemens blijven monitoren;
•   Het jaarlijks vaststellen van het cao-beleid van de Vakbond ABW;
•   Het organiseren van informatiebijeenkomsten en/of ambassa-

deursbijeenkomsten; 
•   De ledenwerving;
•   Een nieuw maar ook een doorlopend en structureel actiepunt 

van het Hoofdbestuur is de ‘jubilarishuldiging nieuwe stijl’. Om 
al onze trouwe en solidaire leden die hun 25-, 40-, 50- 60- of 70- 
jarig jubileum hebben, te bedanken als jubilaris voor hun trouw 
lidmaatschap van onze Vakbond ABW zetten we al onze jubila-
rissen in het “zonnetje” door het jubileuminsigne vergezeld van 
een mooie ingelijste oorkonde en een kwalitatief hoogwaardig 
boeket bloemen persoonlijk thuis aan hen uit te reiken.

•   Inmiddels hebben we dit gedaan voor alle jubilarissen van 2020, 
2021 en het eerste, tweede en derde kwartaal van 2022, en we 
hebben al vele leuke reacties en hartelijke bedankjes ontvangen 
van onze jubilarissen over deze unieke manier van huldiging. 
Mocht de jubilaris onverhoopt niet thuis zijn, dan wordt een 
oplossing gezocht om het toch bij hem thuis bezorgd te krijgen.

•   Financiële situatie en daaruit voortvloeiende noodzakelijke be-
zuinigingen en aanpassingen die daaruit voortvloeien.

•   Het laatste actie- en beleidspunt van het Hoofdbestuur betreft 
de � nanciële situatie en de daaruit voortvloeiende noodzake-
lijke bezuinigingen en aanpassingen die we als Hoofdbestuur 
moeten doorvoeren willen we als Vakbond ABW zelfstandig 
kunnen blijven voortbestaan.

Maar ook die bezuinigingen en aanpassingen zijn niet voldoende 
en zijn we genoodzaakt om na 8 jaar per 01-01-2023 een contri-
butieverhoging in te voeren. Lees meer hierover op pagina 2.

Bondsgroepen

Na de presentatie van het Actie- en Beleidsprogramma 2022/2023 
van het Hoofdbestuur volgde de presentatie van het Actiepro-
gramma 2022/2023 van de Bondsgroepen.

Jos Joosten deed dat namens de Bondsgroep Industrie en Dienst-
verlening. Hij gaf aan dat wat de vergaderingen betreft deze 
twee Bondsgroepen inmiddels aansluiting hebben gezocht bij de 
Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden. De eer-
ste gezamenlijke vergaderingen hebben dan ook al plaatsgevon-
den. Primair is de samenwerking in deze vorm wederzijds goed 
ontvangen. Dit samengaan zal echter over een langere periode 
worden geëvalueerd. Dit zowel tussen de Bondsgroepen onderling 
als ook binnen het Hoofdbestuur.

Het doel is om meer dynamiek te bewerkstellingen en daarmee 
ook te enthousiasmeren. Zo mogelijk ontstaat er voor de betrok-
ken Bondsgroepen ook een synergetisch voordeel. Daarnaast zul-
len zij blijven zoeken naar aanvullende mogelijkheden om meer 
leden te enthousiasmeren voor hun Bondsgroepen.

Vervolgens presenteerde Henri Simon het Actieprogramma van 
de Bondsgroep Sociale Werkvoorziening (SW). Hij gaf aan dat de 
bondsgroep SW aandacht zal schenken aan de volgende zaken:
•   Bezien of deelname aan het provinciaal overleg voor de SW 

bedrijven mogelijk is.
•   Cao Aan de slag. Deze CAO bedoeld voor de nieuwe instroom in 

Beschut. Kennismaking met de CAO en de arbeidsvoorwaarden 
van de nieuwe collega’s.

•   Het volgen van de overgang in het kader van het pensioenak-
koord.

•   Aandacht voor armoedebestrijding. De gevolgen hiervan wor-
den ook in de SW steeds meer zichtbaar.

•   Duurzame inzetbaarheid. Volgen van de ontwikkelingen bin-
nen de SW en speci� ek binnen WSP waar dit punt op de agenda 
staat.

Tenslotte rondde Ans Kolenburg dit agendapunt af met de pre-
sentatie van het Actieprogramma van de Bondsgroep Gepensio-
neerden & Uitkeringsgerechtigden.
Ze gaf aan dat deze Bondsgroep zich zorgen maakt over een aan-
tal issues zoals de ontwikkelingen op de woningmarkt,het Pen-
sioenakkoord en dan met name in hoeverre de plannen worden 
uitgevoerd, de problemen bij Toeslagen, werken moet lonen en 
hoe je de vereenzaming van jongeren en ouderen kunt tegengaan.

VERSLAG SECRETARIS/PENNINGMEESTER

Na de behandeling van de Actieprogramma’s van het Hoofdbe-
stuur en de Bondsgroepen kreeg secretaris/penningmeester Indra 
Kandhai het woord om haar verslag vanaf 12 oktober 2021 verder 
toe te lichten.
De secretaris/penningmeester merkte op dat ze voordat ze wat 
highlites uit de Beschrijvingsbrief aan de orde stelde een zeer ac-
tueel issue wilde aankaarten die haar als vakbondsvrouw niet al-
leen boeit maar vooral ook raakt. 

Pensioenkloof

In de vorige AV duidde ze reeds haar zorgen over het feit dat vol-
gens een toen zeer recent onderzoek van pensioendenktank Net-
spar de pensioenuitkering van vrouwen gemiddeld 40 % lager is 
dan van mannen. 
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Een verschil, dat volgens de denktank vooral het gevolg is van een 
lagere arbeidsparticipatie en loon van vrouwen in het verleden. 
Onlangs, 28 september jl., las ze een krantenartikel in de Limbur-
ger met als kop “Pas vanaf 1990 pensioen voor getrouwde vrou-
wen”. Deze kop triggerde haar gelijk. En bij het verder lezen van 
dat artikel las ze dat tot 12 oktober jl. er in Heerlen ten kantore 
van het APG een tentoonstelling was over Vrouw & Inkomen. Via 
deze tentoonstelling wil Nederlands grootste pensioenfonds ABP 
in het kader van haar 100-jarig bestaan inzomen op de � nanciële 
situatie van vrouwen. 

In deze tentoonstelling kwam ze een paar interessante weetjes 
tegen, waarvan ze een aantal natuurlijk al wist, maar die in deze 
tentoonstelling op een interessante en educatieve manier geduid 
worden aan de hand van negen verschillende mensen, die alle-
maal in een andere tijd leefden. 

In het onderstaande een aantal:

•   Wist u dat vanaf 1922 iedereen, die voor de overheid of in het 
onderwijs werkt, behalve getrouwde vrouwen en deeltijdwer-
kers, een pensioenuitkering krijgt?

•   Wist u dat vrouwen in 1922, nadat ze in 1919 kiesrecht had-
den gekregen, voor het eerst mochten gaan stemmen voor de 
Tweede Kamer?

•   Wist u dat vrouwen nadat ze aanvankelijk werden ontslagen na 
hun huwelijk, want anders zouden er geen kinderen komen, pas 
vele jaren later ook mochten studeren en werken?

•   Wist u dat door de invoering van de AOW (in 1957) voor een 
basispensioen voor iedere 65-plusser, de wereld er meteen heel 
anders uit zag voor vrouwen en hun positie ook � nancieel be-
hoorlijk veranderde?

•   Wist u dat vrouwelijke werknemers in Nederland lang hebben 
moeten wachten voordat zij aanvullend pensioen mochten gaan 
opbouwen. Veel pensioenfondsen kenden tot 1990 bepalingen 
dat gehuwde vrouwen en deeltijdwerkers (ook veelal vrouwen) 
waren uitgesloten van de pensioenregeling. Daar is pas een 
einde aan gekomen door een uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie in dat jaar (het 'Barber-arrest'), waarin werd bepaald 
dat mannen en vrouwen recht hebben op gelijke behandeling 
in pensioenregelingen. Vervolgens hebben twee Nederlandse 
vrouwen opnieuw een procedure bij het Hof aangespannen, 
omdat zij met terugwerkende kracht tot 1976 tot een pensioen-
regeling wilden kunnen toetreden. Op die datum werden vrou-
welijke en mannelijke werknemers in de Europese regelgeving 
formeel gelijk gesteld. Het Hof stelde de vrouwen in 1994 in het 
gelijk, maar gaf tegelijkertijd aan dat nationale wetgeving ook 
een rol speelt. 

•   Wist u dat in maart 1975 de “Wet gelijk loon voor mannen en 
vrouwen” werd ingevoerd en dat anno 2022 het bruto uurloon 
van vrouwen nog altijd 13 %  minder is dan die van mannen?

•   Wist u dat als vrouwen met pensioen gaan, dat verschil anno 
2022 nog steeds op 40 % ligt?

Wat haar persoonlijk ontroerde was de Actiegroep Man Vrouw 
Maatschappij (MVM) die in 1968 via campagnes als ‘Marie, word 
wijzer!’ mannen en vrouwen samen laten strijden voor meer ge-
lijkheid. Vrouwen gaan vanaf de jaren zeventig steeds meer wer-
ken, en kinderopvang, in die tijd nog crèches genoemd, wordt 
steeds gebruikelijker. 

Ze was benieuwd of de tentoonstelling de huidige pensioenkloof 
tussen vrouwen en mannen in de toekomst zou belichten en ver-
volgens haar een antwoord zou geven op de vraag hoe en wanneer 
die pensioenkloof gedicht kan/zal worden.
En het antwoord kwam. 
De verwachting is dat hoewel we weten dat er nu reeds een pensi-
oenkloof is van 40 % tussen vrouwen en mannen, er volgens het 
onderzoeksbureau Motivaction (dat een bijdrage heeft geleverd 
aan de tentoonstelling) Nederlanders verwachten dat de pen-
sioenkloof over honderd jaar een stuk kleiner zal zijn maar nog 
altijd bestaat.
En de belangrijkste reden voor die kloof is dat vrouwen dan nog 
altijd minder werken dan mannen en dat beiden nog steeds geen 
gelijk loon voor gelijk werk ontvangen. 

Dus net als het onderzoek van Netspar dat ze vorig jaar met de 
aanwezigen in de AV deelde én het onderzoek nu van Motivacton 
zal de pensioenkloof altijd bestaan, alleen zal die kloof steeds 
minder worden. Want ook over 100 jaar, in 2122, zullen vrouwen 
naar verwachting nog altijd minder uren betaald werk verrichten. 
Want zelfs zover in de toekomst zullen de zorgtaken voor mannen 
en vrouwen niet gelijk verdeeld zijn. Is dat erg? Bijna driekwart 
van de vrouwen en ruim 60 % van de mannen geeft aan wel graag 
een gelijke verdeling te willen. Willen we over honderd jaar een 
verandering teweeg te brengen, dan is volgens Motivaction een 
mentaliteitsomslag nodig. 
Als dat niet verandert blijft de loonkloof een hardnekkige hinder-
nis op weg naar economische zelfstandigheid voor vrouwen. Maar 
dit is niet alleen een vrouwenthema. 
Hier is een grote rol voor mannen weggelegd.

Goed, dit gezegd hebbend ging de secretaris/penningmeester te-
rug naar de actualiteit bij onze vakbond door stil te staan bij ‘Wat 
wij allemaal hebben gedaan in de afgelopen verslagperiode van 12 
oktober 2021 (1 dag na de vorige AV tot en met het gereedkomen 
van de Beschrijvingsbrief ten behoeve van de Algemene Vergade-
ring 2022 (12 september 2022). 

Ze noemde de volgende 4 zaken waarover ze iets meer 
wilde vertellen, te weten:

1. Belangenbehartiging: individueel én collectief
Inmiddels hebben we in de bijna drie jaar dat we getro� en zijn 
door het Covid-19 virus met al zijn varianten een modus gevon-
den hoe we moeten dealen met de situatie en hoe we onze indi-
viduele en collectieve belangenbehartiging het beste kunnen ver-
richten. Steeds wordt per vraag van een lid gekeken wat de beste 
aanpak is om onze leden te helpen en bij te staan. 
Dit betekent dat we van huis uit toch nog een aantal dingen blij-
ven doen, en afspraken die telefonisch afgehandeld kunnen wor-
den zullen we gezien onze positieve ervaringen ook telefonisch 
blijven doen.

2. Belastingservice 2022.
In deze periode hebben we gelukkig weer onze vrijwilligers Wer-
ner Gerards, Irma Heida, Ans Kolenburg en Nico Roijen kunnen 
inzetten.
Vanwege de nog steeds hoge Covid-19 besmettingen in die perio-
de hebben we ter voorkoming van teveel bezoekers tegelijk in het 
kantoorpand gekozen voor 1 spreekuurdag per week per vrijwil-
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liger. Het invullen is dit jaar door de bestuurders  (net zoals vorig 
jaar) zoveel als mogelijk telefonisch gebeurd. Per spreekuur af-
spraak wordt steeds door de bestuurder bekeken welke belasting-
afspraak telefonisch kan en welke op kantoor moet plaatsvinden. 
Het invullen van de aangiftes door de vrijwilligers heeft met name 
op kantoor plaatsgevonden. In 2022 ging het om 1464 aangiftes. 
Ook hier een groot dank je wel naar alle vrijwilligers, bestuurders 
en ons secretariaat die samen met ons de Belastingservice hebben 
gedraaid.

3. Ambassadeursbijeenkomsten
Als Vakbond ABW proberen we altijd thema’s te zoeken die onze 
leden boeien. Zo hebben we op maandag 20 juni 2022 een zeer 
succesvolle bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp Erf-
recht. Maar liefst 120 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Al 
met al kunnen we concluderen dat dit weer een geslaagde bijeen-
komst was met een goed gekozen onderwerp.

4.  Einde arbeidsovereenkomst op eigen verzoek van 
vakbondsbestuurder bedrijvnewerk/juridische ledenservice 
Will Kapell per 1 januari 2023.

Per 1 januari 2023 zal de arbeidsovereenkomst van Will Kappell, 
onze vakbondsbestuurder bedrijvenwerk juridische ledenservice 
op eigen verzoek worden beëindigd omdat Will ervoor heeft geko-
zen om op 1 januari 2023 vroegtijdig met pensioen te gaan.
Wij, en dan spreek ik namens het DB en alle overige collega’s, 
vinden het héél jammer dat we afscheid van Will moeten nemen 
omdat hij niet alleen een echte teamplayer is, maar vooral ook een 
héél goede, deskundige en hardwerkende collega is met een héél 
groot hart voor onze leden.
Hier in dit gremium willen we Will alvast bedanken voor alles wat 
hij voor de Vakbond ABW heeft gedaan én betekend en wensen 
hem, samen met zijn echtgenote die ook met pensioen gaat, zijn 
gezin én in het bijzonder zijn kleinzoon Seth – die volgens mij ook 
stiekem doorslaggevend is geweest in Will zijn besluit – een héél 
mooie tijd. Geniet er samen vooral van!

De secretaris/penningmeester rondde haar betoog af 
met het volgende: 

Anno 2022 kunnen we constateren dat we in een héél moeilijke 
en onvoorspelbare tijd leven. Moeilijk en onvoorspelbaar omdat 
we niet weten hoe lang de oorlog nog duurt, en wij nog geconfron-
teerd kunnen worden met een hogere in� atie en energieprijzen.
Moeilijk en onvoorspelbaar ook omdat het niet meer vanzelf-
sprekend is dat leden zich aanmelden bij een vakbond, en het be-
staansrecht van vakbonden onder héél grote druk komt te staan.
Ze hoopt dat de recente grote successen die de vakbonden behaal-
den bij het afsluiten van de cao’s bij de NS en Metalectro én het 
openbreken van de cao voor de medewerkers in de schilder- en on-
derhoudsbranche nogmaals duidelijk maken hoe belangrijk vak-
bonden zijn voor het realiseren van goede primaire, secundaire én 
tertiaire arbeidsvoorwaarden, voorwaarden die niet vanzelf zijn 
ontstaan, maar enkel en alleen door de inzet van vakbonden. Dit 
mogen werknemers in Nederland én Limburg nimmer vergeten.
Meeliften op de successen van georganiseerden vind ze niet so-
lidair en getuigt van parasitair gedrag. Want we weten toch met 
z’n allen dat wij alleen samen succesvol zijn, en nimmer alleen. 
Kortom geen individualisme maar kiezen voor collectivisme met 
de solidariteistgedachte als fundament.

VERKIEZINGEN

Hoofdbestuursverkiezingen

Conform het rooster van aftreden zullen in deze AV de HB-verkie-
zingen plaatsvinden. 
Het betre� en 1 algemene HB-zetel en 2 HB-zetels namens de 
Bondsgroep, te weten:
-  1 kandidaat voor de algemene HB-zetel, t.w. Peter van der Sluijs
  En
-  2 kandidaten voor de twee HB-zetels namens de Bondsgroepen 

te weten: Ans Kolenburg voor de Bondsgroep Gepensioneerden 
& Uitkerinsggerechtigden en John Oostdijk voor de Bondsgroep 
Sociale Werkvoorziening.

Uit het rooster van aftreden blijkt dat 3 HB-leden zullen aftreden, 
en alle 3 HB-leden zijn herkiesbaar. 
Er is 1 algemene HB-zetel en 2 HB-zetels namens de Bondsgroep. 
Er zijn dus in totaal 3 zetels en 3 kandidaten en bij elke zetel is 
sprake van een  enkelvoudige kandidaatstelling. Conform onze 
Statuten kan de hoofdbestuurder bij een enkelvoudige kandidaat-
stelling bij acclamatie worden gekozen.
De afgevaardigden gaan akkoord dat bij acclamatie Ans Kolen-
burg, John Oostdijk en Peter van der Sluijs gekozen worden. 
De voorzitter feliciteerde met een applaus Ans Kolenburg, John 
Oostdijk en Peter van der Sluijs met hun HB-zetel. 

Kascontrolecommissie verkiezingen

Er zijn 5 kandidaten en 5 zetels voor de verkiezingen van de kas-
controle-commissie.
De afgevaardigden gaan akkoord om geen verkiezingen te laten 
plaatsvinden en alle 5 kandidaten te benoemen, t.w.: Gertie Hou-
ben, Marcel Pluijmaekers, Toine Schaaf, Henri Simon en Ton Visser.
De voorzitter feliciteerde met een applaus alle 5 leden – waarvan 
4 heren en 1 dame - met hun benoeming.

Geschillencommissie verkiezingen

Deze commissie bestaat uit: Gabriële Niellissen (advocate bij Bron-
neberg advocaten), Alda Peters (jurist en oud inspecteur Gezond-
heidszorg) en Cas Wilbers (oud HB-lid/kaderlid).
Daar Gabriële Nielissen per 1 september 2022 niet meer werk-
zaam is bij Bronneberg Breuls Advocaten zal de heer mr. Marc 
Penners van Penners Advocatuur te Sittard haar opvolgen
De enkelvoudige voordracht van het Hoofdbestuur is als volgt: 
Marc Penners, Alda Peters en Cas Wilbers.
Deze enkelvoudige voordracht door het HB wordt door de Alge-
mene Vergadering bekrachtigd. 
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AFSCHEID WILL KAPELL

Will Kapell sprak de collega’s, leden van het Hoofdbestuur en afge-
vaardigden van de Algemene Vergadering van Vakbond ABW toe.
Hij plaatste op het spreekgestoelte een afgetrapte schoen. Later 
zou hij daar op terug komen maar zette hem alvast voor zich neer.

Zoals aangekondigd gaat hij per 1 januari 2023 stoppen bij Vak-
bond ABW. Normaal zou hij deze toespraak kunnen beginnen 
met de uitspraak: Ik sta hier met gemengde gevoelens. Maar de 
gevoelens zijn niet gemengd. Hij staat hier met gesplitste twee 
overheersende gemoedstoestanden: weemoed en opluchting. En 
beide termen geven precies aan hoe hij zijn bijna afscheid na bijna 
vijftien jaar dienstverband beleeft. Weemoed en opluchting.
Weemoed aan het ’s avonds op weg naar huis � uitend in de auto 
zitten, vol vreugde over het geluk dat hij heeft gehad met zo’n 
prachtige job en de vele warme contacten met leden en collega’s.
En opluchting omdat hij straks niet meer regelmatig ’s nachts ligt 
te  piekeren over zaken die anders liepen dan gewenst en waarbij 
onmacht soms een grote rol speelde. Zaken die hij zich dusdanig 
aantrok dat ze hem zijn nachtrust kostte en tot gezondheids-
klachten leidden. Mogelijk doordat hij zich zaken teveel aantrok, 
maar dat zit in zijn aard en kan hij ook moeilijk loslaten. 
Als hij nu eerlijk is dan overheerst het gevoel per 1 januari te stop-
pen en geen verplichtingen meer te hebben. Het is ook geen be-
sluit van enkele dagen maar in het hoofd speelt het lang, en toen 
zijn echtgenote en maatje Rosita met dezelfde gedachte begon te 
spelen was de knoop snel doorgehakt. Rosita maakt gebruik van 
haar vroegpensioen en hij sluit zich daarbij aan.
Hij zei het al, het gevoel om te kunnen stoppen overheerst, maar 
hij is zich ervan overtuigd dat vanaf januari ook het � jne gevoel 
blijft hangen. De weemoed. Het besef van deze pracht job, de be-
reikte resultaten op collectief en individueel gebied en dat hij nog 
vaak zal terugdenken aan deze mooie jaren bij Vakbond ABW.

Een paar dingen waar onze leden mee te maken krijgen en die re-
gelmatig centraal stonden binnen het spreekuur zullen hem altijd 
bijblijven:

•   De beste bedrijfsartsen werken in het middenkader van de zorg-
sector.

•   Dat niet ieder gevoel van onrechtvaardigheid leidt tot een goede 
oplossing.

•   Dat niet iedere boosheid gerechtvaardigd is en soms een blik in 
de spiegel verhelderend kan werken.

•   Je nog zo goed je best kunt doen, bij het eerste beste vlekje, het 
verleden geen enkele garantie is voor een goede a� oop.

•   Eerlijkheid het langst duurt maar dat veel werkgevers vinden 
dat als het lang duurt en niet opvalt, oneerlijk zijn ook mag.

Hij gaf aan dat we als Vakbond ABW niet de hele wereld kunnen 
veranderen, maar we kunnen wel proberen de wereld voor ieder 
lid met vragen iets mooier te maken.
Hij dankte zijn collega’s en allen voor het ontvangen vertrouwen, 
voor de samenwerking en de vele � jne jaren. Na genoeg over zich-
zelf en zijn naderend afscheid, zette hij nu even de pet van vertrek-
kende bestuurder af en wendde zich tot de aanwezigen als vak-
bondslid.
Nog even over de afgetrapte schoen. Ze zeggen wel eens de 
schoenmaker loopt op de scheefste schoenen en in feite gaat dat 

ook op voor onze Vakbond. In de AV van 2013 of 2014 sprak een 
lid tijdens de rondvraag dat hij het niet passend vond, gezien de 
slechte � nanciële resultaten, dat de lonen van de medewerkers in 
dat jaar wederom waren gestegen. Het was een destijds pijnlijke 
opmerking. Vanaf dat jaar werden de resultaten nog slechter, met 
als gevolg dat de nood nog hoger werd. En zo is ook in de stukken 
na te lezen dat er al die jaren al geen loonontwikkeling meer is 
geweest en de salarissen sedert toen min of meer bevroren zijn 
geweest. De medewerkers zijn hun eigen schoenmaker. Noodge-
dwongen lopen ze scheef, vanuit het besef dat het voortbestaan 
van Vakbond ABW belangrijk is en dat behoud van de werkgele-
genheid binnen een klein team een groot goed is, wordt jaar na 
jaar dit o� er gebracht. 
Als jezelf scheef loopt, is het moeilijk om daarover te klagen, maar 
nu wil hij gebruik maken van de situatie en graag op dit o� er at-
tenderen. Hij vindt dat het meer dan alleen maar een korte pas-
sage verdient in de jaarstukken.
Hij nam de aanwezigen mee in de toekomst. We doen even of het 
2 januari 2023 is, dan is hij niet meer werkzaam bij ABW, jullie 
wachten nu tot ik op mijn plaats zit en dan wil ik als ABW lid sa-
men met jullie klappen voor het team van Vakbond ABW en hun 
o� ers en inzet voor het voortbestaan van de bond en samen met 
jullie allemaal hopen op een lange toekomst voor onze mooie vak-
bond. Dank u. 

Will Kapell kreeg een staande ovatie en luid applaus 
van alle aanwezigen. 

RONDVRAAG

In de rondvraag werd stil gestaan bij wat we als Vakbond ABW 
nog meer kunnen doen op het gebied van ledenwerving. Er pas-
seerden vele ideeen de revu waarvan de conclusie was dat die alle 
reeds utgeprobeerd zijn, maar nog steeds niet hebben geleid tot 
meer leden.

EINDE

Voorzitter Jack Hurxkens sloot omstreeks 21.30 uur de Algemene 
Vergadering 2022 o�  cieel af. Hij bedankte alle aanwezigen voor 
zijn of haar inbreng en voor ieders constructieve medewerking 
aan deze vergadering.
Vervolgens nodigde hij alle aanwezigen uit voor een borrel en een 
hapje in het � eatercafé.
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Will Kapell 
gaat met 

vroegpensioen
Er is een groot verschil tussen gelijk 
hebben en gelijk krijgen

Will Kapell gaat op 1 januari 2023 met vroegpensioen. Een ge-
motiveerd en gewaardeerd lid van ons team, met (bijna) altijd 
een glimlach op zijn gezicht. Tijd voor een wandel interview 
met Indra Kandhai, omdat wandelen een van Will zijn hobby’s 
is, en een goede manier is om zijn carrière bij de Vakbond ABW 
de revue te laten passeren.

Vraag 1: 
Tja, wat is een betere manier om een goed gesprek te voeren dan tijdens 
een wandeling? Dat gaan we doen via 10 vragen.
Ik haal een citaat aan van theatermaker Laura van Dolron over wande-
len. Die luidt: ‘Niet zoeken, maar zakken (aarden).’ 
In de geschiedenis is wandelen ook altijd een manier geweest om te 
� losoferen en er zijn veel wandelende � losofen, denk aan Rousseaus 
Overpeinzingen van een eenzame wandelaar tot Nietzsches dialogen 
tussen de wandelaar en zijn schaduw, maar wat is wandelen voor jou?
Wandelen is voor mij een manier om af te schakelen. Benen zijn 
de wielen van de creativiteit, aldus Albert Einstein.
Zo kom ik tijdens het wandelen altijd op ideeën, bijvoorbeeld een 
idee om iets cadeau te geven aan dierbaren en relaties of een idee 
over de viering van een feest. En eerlijk, af en toe ook onzinnige 
ideeën. 
Als ik alleen loop heb ik steevast en graag muziek op en dan van 
mijn favorieten als Wolfgang Niedecken, Stef Bos, Jan Rot of 
Alexander Roeka, zangers die allen liedjes componeren met in-
houd, en die teksten brengen me dan weer op gedachten en in-
spireren en aanzetten tot mijmeren. Klinkt zwaar he, als ik dat 
zo vertel?

Vraag 2: 
In je kennismakingsinterview in Vizier zei je dat “Constructief denken 
héél belangrijk is”. Heeft het je ook geholpen?
Ik vind dat ik geprobeerd heb om de waarheid in het midden te 
laten en altijd de leden constructief te ondersteunen. Het heeft to-
taal geen zin om iemand tegen werkgever of uitkerende instantie 
op te zetten, het is beter om op een constructieve manier te hel-
pen en het probleem altijd vanuit de realiteit te benaderen. Maar 
omdat je zo graag een optimaal resultaat wilt, is dat ook wel eens 
een valkuil gebleken. 

Vraag 3: 
In datzelfde interview zei je dat in het kader van de individuele belan-
genbehartiging meer dan ooit ervaarde dat werkgevers zich niet altijd 
aan de spelregels houden.
Ik citeer je ”Maar individuele belangenbehartiging is meer. Dat is ook 

gericht op het zelfstandig maken van leden, mondiger maken. Je kunt 
de leden niet altijd bij de hand nemen. Veel kunnen ze zelf, je moet ze 
daar goed in coachen. Vooral goed kijken naar wat iemand wel kan en 
dat stimuleren. En dat is een onderdeel van het werk dat me goed ligt.”
Is het je gelukt?
Het meer zelfstandig maken van leden is niet altijd mogelijk ge-
bleken want op het moment dat ze een brief of e-mail ontvan-
gen, zet het extra druk. Waar je dan tegen aan loopt, zeker met 
de huidige techniek van o.a. digid code en digid app is dat dit bij 
leden kan leiden tot een directe hulpvraag, zeker als betrokkenen 
geen ondersteuning in de thuissituatie heeft. Wat heel belangrijk 
in mijn optiek was en is dat je als lid in een normale relatie van 
werknemer-werkgever er zelf  probeert uit te komen en niet met-
een met of vanuit de vakbond te dreigen.
Dit kan dus door het in eerste instantie zelf aan te kaarten. Dit 
maakt het issue minder beladen. Een ideale situatie is om pas van-
uit de Vakbond in actie te komen als de werknemer en werkgever 
er samen niet uit komen. En tenslotte héél veel werkgevers leu-
nen achterover, en geld waar werknemers recht op hebben hou-
den ze bewust achter. Dan is het zaak om voor je eigen rechten 
op te komen, desnoods met onze ondersteuning. Ik vind dat je als 
ondernemer de regels moet naleven en niet ten koste van je mede-
werkers het resultaat oppoetsen. Als een werkgever niet genoten 
verlof moet uitbetalen, dan moet hij dat ook betalen. Ook zonder 
druk vanuit de vakbond. Dit geldt ook voor het naleven van zaken 
als contracten, ontslag en 2 jaar arbeidsongeschikt. Zeker bij klei-
nere werkgevers speelt dit een rol. 

Vraag 4: 
Hoe is het je in de afgelopen 15 jaar bevallen?
Als je sec naar het werk kijkt prima. Erg afwisselend, vaak niet te 
plannen en iedere dag dwarrelt er weer iets nieuws op je bureau. 
Zowel vanuit de individuele ondersteuning als vanuit het bedrij-
venwerk. Naar de inhoud toe haalde ik veel voldoening als een 
dossier positief voor het lid of de leden wordt afgesloten. Net zo-
als het leidt tot frustratie als het beoogde doel niet bereikt wordt. 
Maar al met al heb ik al die jaren met veel plezier bij Vakbond ABW 
gewerkt. 
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Als frustratie noemt hij het faillissement van Licom in 2012, waar 
niet goed met de mensen is omgegaan. Een faillissement van een 
dergelijke mensen-organisatie, gedreven door politieke overwe-
gingen, is nog altijd onverteerbaar. 

Na de participatiewet in 2015 is de Sociale Werkvoorziening ver-
der in de uitverkoop gedaan. Het werd steeds minder leuk. Alsof 
je te horen krijgt, passend werk? We hebben nog drie opties, kies, 
dan is het ooit van belang zijnde uitgangspunt van mensontwik-
keling ver te zoeken. Ik vind dat je van detacheren sec geen beleid 
van moet maken, je moet wel altijd proberen mensen te onder-
steunen in het realiseren van hun doelen. Mensen moeten naar 
vermogen worden ingezet, maar uitplaatsen en detacheren is nu 
het hoofddoel. En dat schiet wel eens door. Mensen, zeker deze 
kwetsbare groep, moeten zich beschermd voelen.

Vraag 5: 
Kijk je al uit naar een nieuwe levensfase waarin het werk niet meer 
centraal staat?
Ja, ik kijk er naar uit omdat het een bewuste keuze is om te stop-
pen en dus iets om op te verheugen. De komende levensfase wordt 
er een van meer relativeren, meer aandacht voor mijn vrouw 
Rosita, kinderen, kleinkind en het familieleven.

Herinneringen verzamelen binnen je vertrouwde omgeving is 
voor mij waardevoller en dichtbij. Als je begint te relativeren, dan 
word je langzaam “volwassen”. Volwassen klinkt misschien wat 
vreemd en oud is in dit verband ook niet de juiste term. In Ghana 
hebben ze het niet over ouder worden, maar over doorgegroeid 
zijn. Dat is beter verwoord. Als je begint te relativeren ben je door-
gegroeid. Kijken wat er op het pad komt en niet meer zo nodig een 
hoop dingen moeten.

Vraag 6: 
Wat ga je het meeste missen?
Het team, een stukje omgeving waar je héél veel mee hebt gedeeld. 
Maar ook de warme contacten met de leden die vaak hun ziel 
en zaligheid bloot leggen. Vanwege het wederzijdse vertrouwen 
creëer je een band, maar ook met het besef dat iemand teleurge-
steld zal zijn als die band verbroken wordt. Maar uiteindelijk is 
niemand onmisbaar en valt alles weer op zijn plek. Kortom het 
aantal warme contacten!

Vraag 7: 
Wat ga je het minst missen?
Het gevoel dat je niets vergeet ondanks agenda en to do lijstjes. 

Vraag 8: 
Wat vond je nou echt leuk van het werk?
Ik vond de gevarieerdheid van het werk héél leuk. Af en toe een 
Sociaal Plan afsluiten en overleg met de werkgevers. Maar ook 
acties in de SW (o.a. Van Grunsvenplein Heerlen, gemeentehuis 
Valkenburg, Malieveld Den Haag) en stakingen bij Sabic, omdat je 
je leden op een andere manier leert kennen.
Maar ook toen ik net bij de ABW was begonnen en mijn been had 
gebroken. Veel leden hebben mij leren kennen in een rolstoel. 
Maar zeker ook de � exibiliteit vanuit kantoor; het secretariaat 
dat  eerder begon met werken, de vakbondsbestuurders die om 
de beurt fungeerde als chau� eur en buurtbewoners die spontaan 
aanboden om mee te rijden. 

Vraag 9: 
Wat wil je je opvolger meegeven?
Ik hoop dat mijn opvolger het plezier in het werk kan vinden zo-
als ik dat heb ervaren. Af en toe afwijken van de gebaande paden, 
door bijvoorbeeld een oplossing te zoeken voordat het een juri-
disch issue wordt. Het besef steeds dat het dagelijks werk geen 
toneelstuk is met maakbare oplossingen. Want niet alles is maak-
baar: het leven niet en dus ook niet de oplossingen!
Af en toe ook een spiegel voorhouden als een werkgever gelijk of 
ongelijk heeft. Er kan een grootverschil zijn tussen gelijk hebben 
(vanuit je gevoel als bondslid) en gelijk krijgen (het uiteindelijke 
resultaat). En probeer zelf ook af en toe in de spiegel te kijken.

Vraag 10: 
We zijn bijna klaar Will, heb je nog een wens voor de Vakbond ABW?
Ik wens de Vakbond ABW een toekomst met een goede basis qua 
aantal leden, en dat er best nog wat leden bij mogen, zeker nu de 
collectieve belangenbehartiging in de wereld voor de werkenden 
steeds minder wordt. Individueel opkomen voor jezelf is prima, 
maar het is goed om te klankborden met de Vakbond ABW die 
kort in de buurt is. Door onze manier van werken, dichtbij en 
makkelijke benaderbaar kunnen we veel voor onze leden beteke-
nen en als Vakbond tegelijkertijd zeker ons voordeel mee doen.

Hartelijk dank voor dit interview.
Dank ook voor de tomeloze inzet voor onze leden.
Persoonlijk nog hartelijk dank voor de uitzonderlijke collegiale manier 
van samenwerken! Geniet vooral van de periode die nu gaat komen om-
ringd door je dierbaren!
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✝ ✝                IN MEMORIAM 

WIEL WITTENBERNDS
Op donderdag 17 november jl. 
ontvingen we het trieste bericht 
dat de heer Wiel Wittenbernds op 
84-jarige leeftijd was overleden.

Hoewel we wisten dat deze tijding 
zat aan te komen was de melding

verdrietig en pijnlijk. Wiel Wittenbernds heeft heel veel 
gedaan en betekend voor de Vakbond ABW. Dit was dan 
ook de reden dat het hoofdbestuur in het jaar 2004 aan 
hem de eerste ABW Award heeft uitgereikt.
De ABW AWARD is ingesteld om personen en instellin-
gen te kunnen eren voor de bijzondere verdiensten die 
zij in en buiten de vakbond verleend hebben. Het is een 
teken van groot respect en waardering. 
Wiel was een markante persoonlijkheid, die niet bang 
was zijn stem te laten horen en die durfde kritiek te 
uiten. Hij was buitengewoon loyaal aan zijn vakbond. 
Hij was iemand die zelf ook nog de wortels had in het 
mijnverleden, zoals onze vakbond dat zelf ook heeft. Hij 
maakte de omslag mee van mijnwerkersvakbond naar 
algemene bond.

Hij bekleedde al jaren lang vele functies 
binnen de bond: 
-  zo was hij lid van het bestuur van de bondsgroep

Gepensioneerden en Uitkeringsgerechtigden, 

-  hij zat vele malen in de sollicitatiecommissie 
van de ABW,

-  hij was jarenlang lid van de commissie 
Rechtspositieregeling,

- vulde de belastingformulieren in voor vele leden, 

- hij was voorzitter van de Bondsraad, 

-  hij sprak als woordvoerder voor de 
Sociale Werkvoorziening in de Tweede Kamer,

-  en hij was toen hij de ABW Award kreeg al meer dan 
25 jaar lid van het Hoofdbestuur van de Vakbond ABW.

Die 25 jaar in het hoofdbestuur werden uiteindelijk 31,5 
jaar. Het hoofdbestuur respecteerde dan ook Wiel zijn 
besluit om in juni 2010 te stoppen in het hoofdbestuur 
en plaats te maken voor andere geïnteresseerden.

Wiel heeft zich vanaf het moment dat hij lid werd  van 
de ABW in 1961, ruim 61 jaar onafgebroken ingezet voor 
de Vakbond ABW. Een vakbondsman in hart en nieren! 
Vakbond ABW dankt Wiel Wittenbernds heel hartelijk 
voor alles wat hij voor de Vakbond ABW heeft gedaan 
en betekend.

We wensen zijn weduwe Riet, zijn zoon Erik 
en overige bonuskinderen, (bonus)kleinkinderen 
en overige familieleden héél veel sterkte.

                IN MEMORIAM 

HARRIE OP DEN CAMP
Onlangs bereikte ons ook het 
trieste bericht dat oud hoofdbe-
stuurder Harrie Op den Camp 
op 11 november jl. is overleden 
op 72-jarige leeftijd.

Harrie op den Camp was ruim 42
jaar lid van de Vakbond ABW. Hij 

heeft zich met name in zijn actieve arbeidsjaren met hart 
en ziel ingezet voor de Vakbond ABW. Zo maakte hij van 
18 april 1994 tot en met 12 juni 2006 deel uit van het 
hoofdbestuur van de Vakbond ABW. Maar Harrie was 
niet alleen actief binnen het hoofdbestuur van de Vak-
bond ABW. Hij was ook meer dan 25 jaar héél actief op 
het gebied van de medezeggenschap bij DSM.
Ook bekleedde hij de functie van secretaris van de Cen-
trale Ondernemingsraad (COR) van DSM, een functie die 
hij zag als het bereiken van een opmerkelijke mijlpaal in 
een carrière van belangenvertegenwoordiger én belan-
genbehartiger waarvan hij nooit had gedacht dat die zo 
lang zou duren. Hij noemde dat de ‘kroon op zijn werk’.  
Harrie vond dat eigenlijk iedereen een paar jaar OR-
werk zou moeten doen, omdat hij vond dat je als werk-
nemer het bedrijf zoveel beter leert kennen en de be-
trokkenheid bij het bedrijf ook groter wordt.  Hij vond 
dat je daar zelf meer pro� jt van hebt, maar uiteindelijk 
heeft de werkgever daar ook zijn pro� jt van. 

Wij danken Harrie voor alles wat hij voor de Vakbond 
ABW heeft gedaan én betekend, en zijn betekenisvolle 
rol in het plaatsen van de ABW bij de medezeggenschap 
binnen DSM indertijd. 

Wij wensen zijn weduwe Marie-José, zijn kinderen en 
kleinkinderen en de overige familieleden heel veel sterkte toe.

Op het kantoor van de 
Vakbond ABW beschikken wij 
over zeker 1000 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 een van onze vakbonds-
bestuurders, ☎ 045-571 99 55. 
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nieuwsnieuws

Bronnen: Xpert HR en AWVN

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 eind-
stadium van de cao-onderhandelingen tussen werkgevers-
partijen en werknemerspartijen (vakbonden), dat met een 
positief advies door de vakbonden wordt voorgelegd aan de 
leden.

CAO:
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, is een overeen-
komst tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen (vak-
bonden). Er is sprake van een cao indien het onderhandelingsre-
sultaat en/of het principeakkoord door de leden is aangenomen 
en uiteindelijk ondertekend is door de betre� ende partijen.

Wilt u meer weten over “Loonmutaties en eenmalige 
uitkeringen” in de periode 01-01-2023 t/m 31-03-2023 
bezoek op onze website de rubriek “Nieuws”.

De lonen zijn in november jl. met maar liefst 6,7 % gestegen, blijkt 
uit voorlopige cijfers, maar dat is heel uitzonderlijk, want er zijn 
maar weinig cao’s afgesloten. Vooral het akkoord bij IKEA trekt 
het gemiddelde erg omhoog. De werknemers van het woonwa-
renhuis in Nederland krijgen in een jaar tijd een loonsverhoging 
van minimaal 13 %. De verhoging kan oplopen tot bijna 17 %.
Volgens de AWVN kan de extra verhoging van het minimumloon 
de komende maanden de nodige gevolgen hebben, omdat er cao’s 
bij zijn waar veel mensen op het minimumloon zitten of er dicht 
tegenaan. Dit kan een opwaartse werking op het loongemiddelde 
hebben.
Over de eerste elf maanden van dit jaar zijn in totaal 385 cao’s 
afgesloten. Daar vallen ruim 3,9 miljoen werknemers onder. De 
gemiddelde loonstijging komt daarbij uit op 3,3 %. Vooral in de 
metaalsector, de detailhandel, het onderwijs, het vervoer en de 
chemiesector gingen de salarissen omhoog.
De gemiddelde jaarlijkse loonstijging is nu hoger dan een paar 
jaar geleden, maar volgens deskundigen zeker niet uitzonderlijk. 
Zo zijn in de jaren zeventig de lonen op jaarbasis weleens met 
meer dan 10 % gestegen. In veel cao’s was sprake van een auto-
matische en � inke loonsverhoging. Zo gingen de lonen in 1975 
met maar liefst 15,5 % omhoog.

De AWVN laat weten dat er tot nu toe sprake is van een normaal 
patroon. Dit jaar kwamen de loonstijgingen sneller op gang, 
maar het is natuurlijk de vraag hoelang dat duurt. Zo zien we dat 
werkgevers vanwege een enorme krapte op de arbeidsmarkt er 
alles aan doen om personeel te behouden of aan te trekken door 
de lonen te verhogen. Ook verstrekken bedrijven meer eenma-
lige uitkeringen om hun werknemers te compenseren voor het 
koopkrachtverlies. In meer dan een derde van de dit jaar afgeslo-
ten cao’s is zo’n regeling opgenomen en die trend zet door.

IKEA
Bij Ikea krijgen de 6000 Nederlandse medewerkers er in een jaar 
tijd tussen de 13 en 16,7 % salaris bij. Dat hebben IKEA en vak-
bonden onlangs in een cao-onderhandelingsresultaat bereikt.
De belangrijkste afspraken zijn:
1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 jaar, en loopt van 1 oktober 2022 
tot en met 30 september 2023. 
2. Loon
De belangrijkste afspraak is de structurele loonsverhoging in 
twee stappen: per 1 november met minstens 9%, tot 11,7% voor 
de onderste schalen. Bij een uitstekende beoordeling komt daar 
0,5% loonsverhoging bovenop. Een tweede loonsverhoging volgt 
vanaf 1 juli 2023: 4% voor alle medewerkers in de cao, oplopend 
tot 5% in de onderste schalen. 
Per 1 juni 2023 komt er een transparanter en eenvoudiger belo-
ningsbeleid. Medewerkers kunnen daarmee sneller van het mi-
nimum naar het maximum van hun schaal groeien. Ook wordt 
gekeken naar ervaring, eventueel wordt op basis hiervan het sa-
laris naar boven aangepast. 
De jeugdlonen vanaf 18 jaar verdwijnen. 
De toeslagen op koopavonden en de zaterdag verdwijnen, de toe-
slag voor werken op zondag wordt gehalveerd. Dit geld wil IKEA 
investeren in het verhogen van de lonen. 
Er is een compensatieregeling voor maximaal vier jaar afgespro-
ken voor alle huidige werknemers: de eerste 3,5 jaar helemaal, 
het laatste hal� aar met 50%.  
Naast de forse investering in loon zijn - als onderdeel van het to-
taalpakket aan arbeidsvoorwaarden - ook andere afspraken ge-
maakt die de cao en arbeidsvoorwaarden toekomstbestendiger 
maken. IKEA wil daarmee zowel investeren in de groei, ontwik-
keling en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, als in 
de omnichannel groeiambities van het bedrijf.

UITSLAG OR-VERKIEZINGEN ANQORE
Bij AnQore stonden de Ondernemingsraad (OR)-verkiezin-
gen gepland. Daar er 10 kanidaten waren en 11 OR-zetels 
hoefden er geen OR-verkiezingen plaats te vinden. Dit be-
tekent dat alle kandidaten rechtstreeks gekozen zijn voor 
de OR van AnQore.

Namens de Vakbond ABW zal ons kaderlid Joyce Tummers 
deel uit maken van deze neiuwe OR.

We feliciteren Joyce en wensen 
haar héél veel succes toe in de nieuwe OR!
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Voor u gelezen

MINIMUMLOON RUIM 10% OMHOOG

Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. 
Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.
Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 
1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de hal� aar-
lijkse aanpassing. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 
daardoor bij een volledig dienstverband van € 1.756,20 naar 
€ 1.934,40 bruto per maand.

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar 
en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023:
€ 1.934,40 per maand;
€ 446,40 per week;
€ 89,28 per dag.

JONGEREN KUNNEN LANGER THUISWONEN ZONDER 
GEVOLGEN VOOR UITKERING OUDERS

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat 
inwonende jongeren tot 27 jaar niet langer meetellen als kosten-
delende medebewoner voor hun huisgenoten. 
Op 29 november jl. heeft de Eerste Kamer daar mee ingestemd. 
Net als met het maatregelenpakket Breed O� ensief.
Wie 21 jaar wordt en thuis woont bij zijn bijstandsgerechtigde 
ouders moet bijdragen aan huishoudkosten. Door het inkomen 
dat hij of zij dan verdient, wordt de uitkering van zijn medebe-
woners van 21 jaar of ouder, in dit geval de ouders, naar beneden 
bijgesteld. Dit noemen we de kostendelersnorm. Vanaf 1 januari 
gebeurt dit pas vanaf het moment dat een jongere 27 jaar wordt. 
Hiermee worden vele moeilijkheden in bijstandsgezinnen voor-
komen.

Breed O� ensief
De kostendelersnorm zat bij een breder pakket aan maatregelen, 
genaamd het wetsvoorstel Breed O� ensief. Dit wetsvoorstel is 
bedoeld om meer mensen met een arbeidsbeperking die onder de 
Participatiewet vallen aan een baan te helpen en/of aan het werk 
te houden. Op 29 november jl. stemde de Eerste Kamer ook in met 

dit hele pakket maatregelen. Zo komen er ook meer mogelijkhe-
den voor passende persoonlijke ondersteuning. En de vier-weken-
zoektermijn voor bepaalde jongeren met een arbeidsbeperking 
wordt afgeschaft. Deze maatregelen gaan in per juli komend jaar. 
Wel gaat er al één maatregel in per januari, namelijk dat bijstands-
gerechtigden die in deeltijd met loonkostensubsidie werken een 
gedeeltelijke vrijlating van hun inkomsten uit dat werk krijgen. 
Dit deel wordt dus niet met de bijstand verrekend. 
Als Vakbond ABW vinden we dat ontzettend belangrijk, want 
werken moet lonen, voor iedereen. 

ALS JE NIET MEER BETER WORDT’: 
NIEUWE CAMPAGNE BRENGT GESPREK OVER 
PALLIATIEVE ZORG OP GANG

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat 
is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter wor-
den en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de cam-
pagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg 
in de laatste levensfase.
Uit onderzoek van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) blijkt dat 
ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg 
krijgen. Onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd ken-
nen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun 
naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen 
in hun laatste levensfase. De campagne moet ook zorgverleners 
stimuleren om het gesprek over palliatieve zorg op tijd te voeren.
Naar verwachting hebben in de toekomst steeds meer mensen 
palliatieve zorg nodig, doordat het aantal ouderen toeneemt en 
we langer leven. In 2021 overleden 170.000 mensen. Daarvan 
maakten ruim 106.000 mensen een ziektetraject door waarbij 
palliatieve zorg een uitkomst had kunnen bieden.
Mensen die niet meer beter worden, kunnen naast reguliere zorg 
gebruikmaken van palliatieve zorg. Die kan ondersteuning bie-
den bij lichamelijke klachten (bijvoorbeeld pijn of benauwdheid), 
psychische klachten (bijvoorbeeld somberheid en angst), sociale 
problemen (problemen met de mensen om je heen en bij het ver-
werken van veranderingen) en zingevingsvragen (wat vind ik nog 
belangrijk in het leven?).
Hierbij is het doel niet iemand genezen, maar klachten en pro-
blemen voorkomen om de kwaliteit van leven zo veel mogelijk te 
behouden. Uit onderzoek van PZNL blijkt dat ongeneeslijk zieke 
mensen vaak niet of niet op tijd gebruikmaken van palliatieve 
zorg. Bijvoorbeeld doordat ze niet weten wat het is, er niet over 
praten met hun naasten en zorgverlener en hun keuzes niet of 
beperkt vastleggen.

Landelijke campagne
In de campagne vertellen drie mensen die ongeneeslijk ziek zijn 
hoe palliatieve zorg hen helpt. Voor de verspreiding worden onder 
meer online video’s, advertenties en schermen in wachtkamers 
van huisartsen ingezet. Ook komen er � yers voor huisartsen, apo-
theken en ziekenhuizen. Met de campagne komt VWS tegemoet 
aan een wens van de Tweede Kamer om zorg in de laatste levens-
fase bespreekbaar te maken. 
Meer informatie is te vinden op overpalliatievezorg.nl/kwaliteit. 
De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met aller-
lei betrokken partijen, waaronder Palliatieve Zorg Nederland 

Bronnen: Rijksoverheid.nl en Xperthr.nl
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(PZNL). Aansluitend op de campagne wordt de komende jaren 
onder andere via het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II 
aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

KINDREGELING KAN VAN START

Nu de Eerste Kamer op 1 november jl. ingestemd heeft met het 
wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen kan ook de kindregeling 
van start gaan. Het kabinet vindt het belangrijk dat gedupeerde 
ouders en hun kinderen erkenning krijgen en weer meer naar de 
toekomst kunnen kijken.
De kindregeling is onder meer tot stand gekomen met behulp van 
kinderen en jongeren van ouders die te maken hebben gehad met 
kinderopvangtoeslaga� aire.

Geldbedrag en ondersteuning
De kindregeling bestaat naast een geldbedrag bedoeld als steun-
tje in de rug, onder meer uit hulp en brede ondersteuning vanuit 
hun gemeente. Jongeren kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het 
omgaan met geld of bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ouders en 
kinderen krijgen zo snel mogelijk een brief met daarin informatie 
over de kindregeling en de uitbetaling van het geldbedrag. Daar-
voor hoeven de kinderen en jongeren zichzelf niet aan te melden.

Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget
Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is de regeling voor ge-
dupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden 
budget. Gedupeerden van deze andere toeslagen komen in aan-
merking voor een tegemoetkoming. Zij hoeven zichzelf hiervoor 
niet aan te melden. Het streven is om de uitvoering van deze rege-
lingen in het 2e kwartaal van 2023 op te starten.

Bestaande regelingen
In het wetsvoorstel worden bestaande regelingen voor gedupeer-
den in de hersteloperatie opgenomen, zoals de regeling die zorgt 
dat gedupeerden € 30.000 ontvangen, hulp krijgen bij de aanpak 
van hun schulden en voor brede hulp terecht kunnen bij hun ge-
meente.

HYPOTHEEKNORMEN 2023: IETS MEER LEENRUIMTE 
VOOR MEESTE HUISHOUDENS

De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen voor de 
aanschaf van een woning, als rekening wordt gehouden met de 
verwachte loonstijgingen. Voor tweeverdieners telt het tweede 
inkomen vanaf 2023 volledig mee bij bepaling van de maximale 
hypotheek. Daarnaast is het kabinet van plan de normen in 2024 
aan te passen voor het meewegen van studieschulden en de ener-
giezuinigheid van de woning. 

Maximale leenruimte
Indien rekening wordt gehouden met de door het CPB verwachte 
loonstijging van 3,7% en een gelijkblijvende rente, kunnen de 
meeste huishoudens volgend jaar iets meer lenen. Zonder loon-
stijging daalt de maximale leenruimte voor alle huishoudens. 
Wijzigingen in de hoogte van de rente hebben ook invloed op de 
hoogte van de hypotheek. Het afgelopen jaar is de hypotheek-
rente fors gestegen wat een negatieve invloed heeft gehad op de 
maximale hoogte van de hypotheeklening. Zoals gebruikelijk 

heeft het kabinet de leennormen voor 2023 vastgesteld op basis 
van het onafhankelijk advies van het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud).

Volledig meetellen tweede inkomen
Hypotheekverstrekkers kunnen vanaf 2023 bij tweeverdieners 
het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de 
maximale hypotheek. Het Nibud heeft dit geadviseerd. Dit jaar 
weegt het tweede inkomen nog voor 90% mee. Het zwaarder 
meewegen van het tweede inkomen van tweeverdieners voor-
komt dat de leencapaciteit van tweeverdieners terugloopt als 
gevolg van de afbouw van de overdraagbaarheid van de alge-
mene he�  ngskorting. De impact van deze wijziging op de leen-
ruimte is beperkt. Tweeverdieners kunnen gemiddeld over alle 
inkomens zo’n € 3.200 meer lenen dan wanneer het tweede in-
komen voor 90% wordt meegeteld. 

Nieuwe methode meewegen studieschulden
Het kabinet heeft het voornemen om in 2024 over te stappen 
naar een nieuwe methode om de invloed van studieschulden op 
de leenruimte van oud-studenten te bepalen. In het coalitieak-
koord is vastgelegd dat voor starters de actuele stand van de stu-
dieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. 
Dit moet oud-studenten die extra hebben afgelost meer ruimte 
bieden om te lenen.
Het Nibud constateert namelijk dat de huidige methodiek een ac-
curaat beeld geeft van de maandelijkse lasten die horen bij een 
studielening wanneer een oud-student niet extra heeft afgelost 
– dus naast de reguliere a� ossingen – op de studieschuld. Maar 
in situaties waarin wél extra is afgelost op de studieschuld kan 
de huidige methodiek leiden tot onnodige beperking van de leen-
ruimte. Daarom adviseert het Nibud om de mogelijkheid uit te 
werken om per 1 januari 2024 over te stappen op een methode 
gebaseerd op de actuele maandlasten van de studielening. 

Di� erentiatie leennormen naar energieverbruik
Het kabinet is van plan om vanaf 2024 bij de vaststelling van 
de maximale hypotheek meer rekening houden met het uiteen-
lopende energieverbruik van woningen. Bij de aankoop van een 
woning met een laag energieverbruik of bij het nemen van ener-
giebesparende maatregelen, kan de consument verantwoord een 
hogere hypotheek aangaan. De maandelijkse energielasten zul-
len voor deze consument namelijk relatief laag zijn. Het Nibud 
adviseert om bij de uitwerking goed te kijken naar enkele punten 
rondom het gebruik van het energielabel. De ministeries van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën zul-
len deze punten samen met de sector uitwerken. 

WERKEN HOUDT CRIMINALITEIT OP AFSTAND

Uit 2 onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks 
werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten 
op werken is daarom van groot belang in de aanpak van georgani-
seerde en ondermijnende criminaliteit. SZW onderzocht de rela-
tie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit 
in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde een tweede onderzoek in 
op de rol van werk in de lokale aanpak. Uit de onderzoeken komt 
naar voren dat inzetten op preventie en voorkomen van crimina-
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liteit een rol moet spelen naast stra� en en aanpakken. Het gaat 
hand-in-hand. Immers, problemen zijn met elkaar verbonden in 
kwetsbare gebieden en vragen verschillende aanpakken. Naar vo-
ren komt dat zonder bestaanszekerheid en werk, in combinatie 
met andere problemen, mensen eerder de criminaliteit ingaan.
Daarnaast is goede samenwerking op lokaal niveau nodig om suc-
cesvol criminaliteit tegen te gaan. Vertrouwen is daarbij van groot 
belang. Een persoonsgerichte benadering vanuit de professional 
van de gemeente én intensiever contact met lokale werkgevers 
voor lokale werkplekken helpt daarbij.

Kabinetsbrede aanpak van georganiseerde 
en ondermijnende criminaliteit
Dit kabinet heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten met wijken 
waar risico’s groot zijn dat jongeren worden geronseld door (drugs)
criminelen. Hierbij staat een intensieve persoonsgerichte aanpak 
centraal, mede gezien de intimiderende druk van criminelen en 
tevens verleidingen van het foute geld dat wordt verdiend met 
drugshandel in buurten.
De onderzoeken van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn ge-
daan vanuit de preventieve aanpak van ondermijning en in sa-
menhang met de aanpak van georganiseerde en ondermijnende 
criminaliteit. In deze kabinetsbrede aanpak wordt vanuit ver-
schillende invalshoeken gekeken naar en gewerkt aan het terug-
dringen van crimineel gedrag. Ook uit deze twee onderzoeken 
gericht op de relatie tussen werk en criminaliteit blijkt dat inzet 
vanuit de gehele overheid, werkgevers en onderwijs nodig is. Het 
kabinet heeft daarom eerder dit jaar aangekondigd om met het 
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te inves-
teren in 20 kwetsbare gebieden in Nederland om gezamenlijk 
het toekomstperspectief van bewoners te verbeteren. SZW gaat 
de opgehaalde inzichten uit de onderzoeken bespreken met deze 
gemeenten om de lokale aanpak gezamenlijk te versterken.

EXTRA AANDACHT VOOR ONGELIJKHEID 
MANNEN EN VROUWEN OP ARBEIDSMARKT MET 
MAATSCHAPPELIJKE DIALOOG

Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 % min-
der dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen ja-
ren maar langzaam kleiner geworden, zo blijkt uit de ‘Monitor 
loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ van het CBS die op 
14 november jl. is verschenen. Om de bredere ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te bespreken, kondigt 
minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
maatschappelijke dialoog aan. Dat schreef ze op 14 november jl., 
op Equal Pay Day, in een brief aan de Tweede Kamer.
Nog steeds is in Nederland de norm dat mannen de hoofdkost-
winner zijn en vrouwen zich meer richten op zorgtaken en onbe-
taald werk. Deze norm beïnvloedt het gedrag van mensen en or-
ganisaties op de arbeidsmarkt. Zo werken in Nederland veel meer 
mensen, en vooral vrouwen, in deeltijd dan in andere Europese 
landen. Voor vrouwen leidt een betere positie op de arbeidsmarkt 
tot meer economische zelfstandigheid en betere carrièrekansen. 
Meer gelijkheid kan ook helpen bij de aanpak van de huidige per-
soneelstekorten. Minister Van Gennip wil in 2023 en 2024 in drie 
fasen in gesprek met burgers en werkgevers. Het doel is de belang-
rijkste knelpunten in kaart te brengen en tot breed gedragen op-
lossingen te komen.

Gerichte maatregelen voor meer gelijkheid
Tegelijkertijd neemt minister Van Gennip gerichte maatregelen 
om gelijkwaardiger kansen voor vrouwen te realiseren. Zo is dit 
jaar een quotum ingesteld voor meer vrouwen aan de top en 
kunnen jonge ouders sinds augustus gedurende negen weken 
gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Daarnaast 
worden in verschillende sectoren pilots uitgevoerd om het aan-
tal gewerkte uren te vergroten.
Ook is er wetgeving in voorbereiding naar aanleiding van het 
EU richtlijnvoorstel over loontransparantie. Daarover wordt 
op dit moment in Europa nog onderhandeld. In het voorstel is 
onder meer het recht op informatie opgenomen voor medewer-
kers over of zij gelijk beloond worden ten opzichte van collega’s 
die werk van gelijke waarde verrichten. Verder moeten grote 
organisaties volgens het richtlijnvoorstel jaarlijks rapporteren 
over loonverschillen.
Minister Van Gennip woonde op deze dag de lancering bij van 
de Gelijke Beloonwijzer van Women Inc.

De Vakbond ABW werkt al lange tijd samen met een 
vast advocatenkantoor. Leden van de Vakbond ABW 
kunnen daardoor voor tal van juridische zaken 
aankloppen bij de advocaten mr. Frans Bronneberg 
en mr. Rob Breuls.

Recent is de kantoornaam van het advocatenkantoor gewij-
zigd in Bronneberg Breuls Advocaten. 

Bronneberg Breuls Advocaten voert een algemene praktijk. 
Het kantoor houdt zich met name bezig met het civiele recht 
en heeft als aandachtgebieden arbeidsrecht, personen- en 
familierecht, letselschade, incassozaken, huurrecht, etc. 
Mr. Rob Breuls en Mr. Frans Bronneberg zijn gespecia-
liseerd in het arbeidsrecht. Met name in dit rechtsgebied 
onderscheidt Bronneberg Breuls Advocaten zich van andere 
kantoren.
Beide advocaten zijn lid van ten minste één specialisatie-
vereniging. Door deze specialisaties kan optimale kwaliteit 
worden geleverd. Daarbij staat een persoonlijke en integere 
benadering voorop. De aan Bronneberg Breuls Advocaten 
verbonden advocaten zijn tevens mediator.
Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Ad-
vocatuur en voldoet aan de kwaliteitstoets rechtshulp van 
de Nederlandse Orde van Advocaten. De Raad voor Rechts-
bijstand heeft Bronneberg Breuls Advocaten aangewezen 
als een High Trust kantoor.
Afspraken met leden van de Vakbond ABW vinden plaats 
op het bondskantoor te Heerlen. Het maken van een af-
spraak met een van de advocaten kan via het secretariaat 
van de Vakbond ABW. Verdere informatie is bovendien te 
vinden op www.bronnebergbreuls.nl
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AanmeldingsformulierAanmeldingsformulier

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.

¾ Naam en voorletters: ...............................................................................................

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

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

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

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

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

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

BSN (=sofi nummer):  ........................................................................................................

¾ Werkzaam bij: ...........................................................................................................

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

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

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

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

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

¾ Soort uitkering:  ..........................................................................................................

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

¾ Mijn iban-nummer:  ....................................................................................................

¾ 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)
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 Contributie per 01-01-2023

23 jaar en ouder € 15,-  
21 en 22 jaar  € 13,50  
t/m 20 jaar  € 11,-  
Gezinscontributie (voor 2 personen)  € 22,- 
(voor ieder volgend inwonend gezinslid) €   9,75
 AOW-gerechtigde leeftijd   € 11,-  
Twee leden met AOW-gerechtigde leeftijd € 17,- 
Vrijwillige klasse
Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen.
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25-jarige jubilarissen december 2022

•  G.H.G. Belle� amme-Pieters 
uit Simpelveld

• K. Harhar uit Brunssum
• M.J.M. Laval uit Landgraaf
• P. Leith uit Heerlen
• J.H. Leunissen uit Klimmen
• A.M.C. Linckens uit Heerlen
• M.A. Otten-van Reine uit Heerlen
• J.H.G. Sijstermans uit Heerlen
• S.K.P. Webbers uit Maastricht

40-jarige jubilarissen december 2022

• P.J.J. Beltjens uit Melick
• M.M.H. Dircks uit Einighausen
• TH.C. Hurxkens uit Grevenbicht

25-jarige jubilarissen januari 2023

• R. Becker uit Geilenkirchen
• A.J. Bemelen uit Landgraaf
• J.M.G. Borgions uit Maastricht
• M. Firoze uit Voerendaal
• A.F. Haemers uit Heerlen
• J.L.M. Hameleers uit Heerlen
• J.A.H. Hillen uit Kerkrade
• C.H. Jones uit Kerkrade
• G. Kieboom uit Heerlen
• J. Kieboom-van Schendel uit Heerlen
• H.J.H. Loyen uit Elsloo
• P.H. Maenen uit Meerssen
• W.H.M. Meis uit Kerkrade
• H.J. Noorman uit Sittard
• S.H. Rademackers uit Limbricht
• G.A.E.J. ten Donkelaar uit Lemiers
• I. ten Donkelaar uit Lemiers

40-jarige jubilarissen januari 2023

• W.H.J.G. Baart uit Slenaken
• F.G. Bloem uit Bocholtz
• E.P.E. Bos uit Landgraaf
• W.H. Colson uit Kerkrade
• J.H.E. Corvers uit Nieuwstadt
• A.P.J. Griep uit Herten
• H.M.P. Kamphuis uit Brunssum
• J.P. Luthjens-van de Berg uit Brunssum
• J.R.R. Rehaen uit Landgraaf

60-jarige jubilaris januari 2023
•  W.J.H. Rademakers-Meertens 

uit Heerlen

Wij feliciteren

Overleden
Op 26 mei 2022 overleed in de 
leeftijd van 80 jaar ons bondslid
de heer P.M.A.E. Hermans uit Grevenbicht

Op 4 september 2022 overleed in de 
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
mevrouw M.H.V. � issen-Braken uit Kerkrade

Op 12 september 2022 overleed in de
leeftijd van 70 jaar ons bondslid
mevrouw F.U. Panka-Rohi uit Heerlen

Op 30 september 2022 overleed in de
leeftijd van 81 jaar ons bondslid
mevrouw H. Maas-van het Woud uit Buggenum

Op 9 oktober 2022 overleed in de 
leeftijd van 85 jaar ons bondslid 
de heer G.F. Arndts uit Beek

Op 25 oktober 2022 overleed in de
leeftijd van 85 jaar ons bondslid
mevrouw E.M. Kink-Severins uit Landgraaf

Op 29 oktober 2022 overleed in de
leeftijd van 61 jaar ons bondslid
de heer A.J.C. Handels uit Heerlen

Op 1 november 2022 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
de heer J.G.A. Franssen uit Nuth

Op 6 november 2022 overleed in de
leeftijd van 76 jaar ons bondslid
mevrouw M.A.M. Perin-Brouwers uit Landgraaf

Op 11 november 2022 overleed in de
leeftijd van 72 jaar ons bondslid
de heer H.J.M. op den Camp uit Kerkrade

Op 15 november 2022 overleed in de 
leeftijd van 57 jaar ons bondslid 
de heer H.A. Kussendrager uit Brunssum

Op 16 november 2022 overleed in de
leeftijd van 75 jaar ons bondslid
mevrouw M.H.C. Daemen-Hendriks uit Kerkrade

Op 17 november 2022 overleed in de
leeftijd van 84 jaar ons bondslid
de heer W.A. Wittenbernds uit Brunssum

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

Namens het Hoofdbestuur 
wensen wij al onze jubilarissen 
van harte pro� ciat!


