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Een hete zomer
Beste leden van de VHP Akzo Nobel, 

Stein richt zijn scherpe blik dit keer op 
engagement en bijbehorende enquêtes waarna
denk ik de airco met zekerheid aan kan. 

Om af te koelen tot slot een huishoudelijke 
toelichting op de digitale ontwikkelen bij de VHP
Akzo Nobel en een aanpak waarop wij de mening
van de leden beter denken te kanaliseren.

Kortom genoeg ingrediënten om de warmte van
de zomer rustig over je te laten neerdalen.
Veel leesplezier en blijf geëngageerd want de VHP
Akzo Nobel is er voor jullie maar ook door jullie,

Harry Brouns
Voorzitter VHP Akzo Nobel
info@vhpakzonobel.nl

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is 
het niet alleen buiten heet, maar neemt de 
temperatuur binnenshuis ook toe. De CAO 
onderhandelingen zijn in volle gang en vooralsnog
ligt er nog geen akkoord. Het pensioen is daarin
als vanouds een onderwerp dat de gemoederen in
beroering brengt en daarom laat Henri van der
Zee die namens de vakbonden deelneemt in het
bestuur van het APF zijn licht schijnen over de
aanpassing van het pensioenbeleid vanwege de
nieuwe overheidsregels. Chris van Loon vult dat
aan met een uitleg waarom een opgebouwd 
nabestaandenpensioen van belang is om de 
pensioenregeling bij AkzoNobel niet achterop te
laten raken bij die van andere bedrijven.

Vervolgens krijgen jullie de kans om het nog 
heter te krijgen bij een artikel over stress in de
organisatie als stiefkindje van een organisatie
waarin veiligheid op de eerste plaats staat. Als je
het nog niet warm genoeg hebt en je je baan 
dan niet zeker bent, neem dan kennis van de
nieuwe wet Werk en Zekerheid die zeker voor
medewerkers met langere dienstverbanden de
wereld zal veranderen.
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Binnen het oude toeslagbeleid kon voor deze
indexatie voor de actieven achtereenvolgens 
nog geput worden uit, voor zover beschikbaar, 
twee bronnen:

- Reserve toeslag werknemers. Deze reserve werd
gefinancierd met de werknemerspremies. 
Sinds 2009 is het feitelijke percentage van deze
premies altijd 5% gebleven.

- Algemene reserve. Deze reserve is, naast de 
actuariële grondslagen binnen het fonds, sterk
afhankelijk van de rekenrente die moet worden
gehanteerd voor de voorziening pensioen-
verplichtingen alsmede de jaarlijkse beleggings-
rendementen. 

In de loop der jaren heeft de reserve toeslag 
werknemers zijn nut wel bewezen. Dankzij deze
specifieke reserve heeft het fonds, ook in moeilijke
tijden, de indexatie-ambitie voor actieven voor een
groot deel waar kunnen maken.

Vanwege de lage dekkingsgraden in al die jaren kon
voor de indexatie namelijk slechts zeer beperkt
gebruik gemaakt worden van de algemene reserve.
Een staffel gold hier als leidraad: boven een 
dekkingsgraad van 115% was volledige indexatie
uit de algemene reserve mogelijk; beneden 105%
dekkingsgraad echter geen indexatie; tussen 105%
en 115% naar evenredigheid.

Zoals in de vorige VAI al door Chris van Loon in 
het artikel pensioenperikelen is aangeduid wordt
het premiebeleid sterk beïnvloed door de (nog)
strengere financiële spelregels zoals die sinds het
begin van dit jaar effectief zijn. Deze spelregels, in
de pensioenwereld bekend als het nieuw Financieel
ToetsingsKader (nFTK), vragen om hogere buffers
om risico’s op te vangen en veroorzaken daardoor,
tezamen met de huidige lage rentestand, een
opwaartse druk op de benodigde premie. 
Om toekomstige pensioenopbouw volgens de
bestaande regeling te kunnen continueren is meer
geld nodig dan voorheen! Momenteel een zeer
belangrijk onderwerp van gesprek tussen de sociale
partners waar Chris van Loon elders in deze VAI de
laatste ontwikkelingen over kan melden.

Een ander gebied dat door het nFTK wordt geraakt
is de indexatie van reeds opgebouwde pensioen-
rechten: het toeslagbeleid. Recent heeft het
bestuur van stichting Pensioenfonds APF dit 
toeslagbeleid aan moeten passen zodat dit 
voortaan ook voldoet aan de strengere regels.

Voor de werknemers van AkzoNobel (de ‘actieve’
deelnemers van het fonds) geldt (nog steeds) 
de ambitie om de algemene procentuele loons-
verhogingen binnen Akzo Nobel Nederland te 
volgen. Alleen als en voor zover de middelen van
het fonds toereikend zijn voor een toeslag, wordt
deze toegekend. Er is echter geen recht op toeslag
en het is voor de langere termijn niet zeker of en 
in hoeverre toeslagverlening zal plaats vinden. 
De toezegging van toeslagverlening is dus 
voorwaardelijk en is mede afhankelijk van de 
financiële positie van het fonds. 

Aanpassingen toeslagbeleid 
stichting pensioenfonds APF

Henri van der Zee
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recht voor van deze leidraad af te wijken als
omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

De dekkingsgraad waar hierop wordt gemeten is de
zogenaamde beleidsdekkingsgraad per ultimo jaar.
Beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend 
gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van 
de laatste 12 maanden. Met introductie van deze
beleidsdekkingsgraad is de verwachting dat men 
bij de besluitvorming minder afhankelijk zal zijn 
van ‘dagkoersen’.

Maandelijks wordt zowel de actuele dekkingsgraad
als de beleidsdekkingsgraad gepubliceerd op de
website van het fonds. https://www.pensioenfonds
apf.nl/actueel/dekkingsgraad/ . De beleidsdekkings-
graad voor eind mei 2015 was gemeten op 110%.
Ik laat het tenslotte aan de lezer zelf over om met
gebruikmaking van de informatie op de website
een inschatting te maken van de beleidsdekkings-
graad per eind 2015 en de daaraan gerelateerde
indexatie.

Henri van der Zee
Bestuurslid stichting Pensioenfonds APF 
(namens VHP-Akzo Nobel)

Binnen het door het fondsbestuur nieuw 
geformuleerde toeslagbeleid heeft de reserve 
toeslag werknemers helaas geen plaats meer. Een
dergelijke specifieke reserve kan binnen de nieuwe
regels niet meer op een effectieve manier voor
indexatie voor de actieven gebruikt worden. Een
andere bestemming van de werknemerspremies
maakt daarom nu ook onderdeel uit van het 
overleg tussen sociale partners.

Hierdoor kan voortaan slechts alleen nog vanuit 
de algemene reserve de indexatie voor actieven
plaatsvinden. Ook nu wordt als leidraad weer een
staffel gehanteerd, die door de nieuwe regels wel
strenger is bepaald: boven een dekkingsgraad van
124% is volledige indexatie mogelijk; beneden
110% echter geen indexatie; tussen 110% en
124% naar evenredigheid. De ondergrens van
110% is wettelijk bepaald. De 124%-grens is fonds
specifiek en resulteert uit wettelijk voorgeschreven
berekeningen die gelden voor “toekomstbestendig”
indexeren. Fondspopulatie, rekenrente en 
beleggingsmix binnen het fonds zijn hier 
belangrijke factoren. Elk jaar wordt deze laatste
grens opnieuw berekend.

Binnen de wettelijke beperkingen behoudt het
bestuur van het fonds zich wel uitdrukkelijk het

Aanpassingen toeslagbeleid 
stichting pensioenfonds APF (vervolg)

https://www.pensioenfondsapf.nl/actueel/dekkingsgraad/
https://www.pensioenfondsapf.nl/actueel/dekkingsgraad/
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Zoals je in de onder-
staande vergelijking
kunt zien steekt de
door AkzoNobel
beoogde kwaliteit van
de pensioenregeling
schril af met wat bij andere pensioenregelingen
opgebouwd wordt. De eerlijkheid gebiedt wel te
zeggen dat de werknemersbijdrage bij de andere
regelingen hoger is dan bij AkzoNobel. 

Desondanks is de conclusie dat de marktwaarde
van een arbeidscontract bij AkzoNobel in 
vergelijking met andere sectoren aan de nodige
inflatie onderhevig is. AkzoNobel rekent de 
komende jaren klaarblijkelijk nog steeds met een
overschot op de arbeidsmarkt. 

De VHP AkzoNobel heeft als inzet voor de lopende
cao-onderhandelingen gekozen voor een reparatie
van de pensioenregeling zodat deze kan wedijveren
met wat in Nederland wordt beschouwd als een 
fatsoenlijk pensioen. Bij een ongewijzigde houding
bij de werkgever zal dat dan leiden tot meer kosten
voor de werknemers. 

Het laatste woord is wat dat betreft aan de 
werknemers zelf ...

Chris van Loon,
Bestuurder VHP Akzo Nobel
0652522014

Bij de grote wijzigingen in onze pensioenregeling
in 2010 verzekerde AkzoNobel nog dat het
omvormen tot de Collectieve Beschikbare
Premie-regeling (waaruit de pensioenregelingen
worden gefinancierd) vooral was ingegeven 
door internationale boekhoudregels (IFRS) 
maar dat dit niet betekende dat AkzoNobel 
zijn verantwoordelijkheid niet meer zou nemen
voor wat betreft de pensioenregeling voor de
werknemers. Nu onder invloed van de extreem
lage rente en de strengere eisen die de
Nederlandse Bank stelt, de kosten voor het
opbouwen van pensioen stijgen geeft AkzoNobel
niet meer thuis. De premie is de premie, zoek
het verder maar uit ...

AkzoNobel betaalde in 2014 22,6% van de 
gezamenlijke pensioengrondslagen aan premie. 
Dit komt overeen met ongeveer 15% van de 
loonsom. Voor 2015 gaat de opbouw door 
wettelijke wijzigingen naar beneden (van 2,05 naar
1,875% per jaar). Ondanks die versobering gaat
toch de prijs voor het pensioen iets omhoog, 
voornamelijk onder invloed van de lage rente-
standen. AkzoNobel houdt echter in de cao-
onderhandelingen vast aan haar oude bijdrage, 
als we als werknemers verbeteringen willen dan
moeten we dat zelf maar opbrengen.

Daarmee dreigt de kwaliteit van de pensioen-
regeling van AkzoNobel in de verre achterhoede
van de BV Nederland te belanden. 

Pensioenperikelen:
AkzoNobel is nu toch echt weg …

Opbouwpercentage Vorm Nabestaan- Totaalopbouw Totale pensioenpremie

Pensioenfonds Ouderdomspensioen denpensioen NP+NP op de pensioengrondslag

Metaal en Techniek 1,875% opbouw 2,203% 24,00%

Metaalindustrie 1,875% opbouw 2,203% 23,60%

Detailhandel 1,750% opbouw 2,056% 19,40%

Verf & Drukinkt 1,875% opbouw 2,181% 29,00%

DSM 1,875% opbouw 2.203% ± 30%

AkzoNobel 1,875% risicobasis 1,875% 24,80%
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In het Gezondheidsbeleid van AkzoNobel en de
AkzoNobel Minimal Health Standards wordt 
uitgebreid beschreven dat AkzoNobel van
mening is dat men alles eraan moet doen om 
te voorkomen dat mensen ziek worden van hun
werk of gezondheidsschade ondervinden door 
of op hun werk. Dat is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van AkzoNobel met 
haar medewerkers.

Er is vanuit HSE en HQ de laatste jaren heel veel
aandacht voor de veiligheid en het veilig werken
van AkzoNobel medewerkers. Meer specifiek nog,
er lijkt bijna alleen maar aandacht te gaan naar het
voorkomen van bedrijfsongevallen. Daarbij ligt
nadruk op het voorkomen van zogenaamde Lost
Time Injurie’s (iemand is dusdanig gewond geraakt
dat hij tijdelijk helemaal niet kan werken) of 
zogenaamde Reportabels (een medische ingreep
was nodig, of iemand kan tijdelijk alleen maar 
aangepast werk doen door het werkongeval.)
Goede voorbeelden van maatregelen en acties 
hierin zijn de Behaviour Based Safety- en Safe
Driving Training. Aandacht voor vallen, aandacht
voor traplopen (hou de leuning vast), LOTOTO. Het
staat buiten kijf dat dit absoluut belangrijk is in
bijna alle werksituaties.

Ik denk echter dat dit niet voldoende is. Verder
maak ik mij zorgen over een ander groot risico wat
zich aan het ontwikkelen is in onze organisatie. In
de wandelgangen hoor ik veel collega’s klagen over
een (te) hoge werkstress en werkdruk.

In een jaar tijd is AkzoNobel van 54.000 naar
44.000 medewerkers gegaan samen met het credo
“do more with less”. Lang niet altijd is duidelijk wat
nu precies van je verlangd wordt. Tezamen met de
steeds weer nieuwe veranderingen in de organisatie
steeds meer moeten doen met minder mensen, en
daarbij nog steeds baanonzekerheid levert dat bij
collega’s extra stress op. 

Van hard werken word je niet ziek maar door
bovengenoemde voortdurend aanwezige negatieve
stressoren kunnen er op den duur ook gezond-
heidsproblemen ontstaan. Ik zie en ken collega’s
die inderdaad ziek geworden zijn hierdoor, of 
dreigen om te vallen. In gesprekken met collega’s
komt naar voren dat ze het moeilijk vinden om
deze problemen te bespreken met hun leiding-
gevende, omdat ze vrezen dat dit hen later wordt
aangerekend. Zij durven hun probleem niet
bespreekbaar te maken.

Met de bedrijfsarts en de bedrijfsmaatschappelijk
werker van AkzoNobel Sassenheim heb ik hierover
gesproken. Beiden gaven aan dat er inderdaad in
toenemende mate medewerkers zich ziek moeten
melden met (werk) stress klachten. Of dat ze om
hulp vragen bij het omgaan met bovengenoemde
stressfactoren. Ook daar werd bevestigd dat in
sommige gevallen er sprake is van angst om het
werkprobleem bespreekbaar te maken. 

Stress

Loek van Driel
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Ik vermoed dat dit betekent dat de bij de 
bedrijfsarts gesignaleerde stressproblemen en 
verzuim het “topje van de ijsberg” is. En ik mis in
de huidige interne AkzoNobel publicaties aandacht
en proactief beleid ter voorkoming van ziekte ten
gevolge van te hoge en te langdurige werkstress.

Burn out, overspannenheid, depressie, 
oververmoeidheid door het werk willen we ten alle
tijden voorkomen. Het heeft een grote negatieve
impact op de medewerker en negatieve invloed 
op werkprocessen en productiviteit.

Mijn pleidooi is om evenveel aandacht voor de
gevolgen van werkdruk en werkstress te hebben 
als voor het veilig werken. Aandacht en beleid dat
wel al beschreven staat in ons AkzoNobel gezond-
heidsbeleid maar waar we nog lang niet zo alert
mee omgaan als met het ( belangrijke) onderwerp
veilig werken.

Niemand komt naar zijn werk om gewond te
raken. Hier zou ook moeten gelden: Niemand
komt naar zijn werk om er overspannen door 
te geraken.

Ontkenningsfase?
In het CAO-overleg werden problemen met stress 
in eerste instantie afgedaan met “de organisatie
moet zich nog settelen” en vervolgens: 
“het is maar tijdelijk”. 

Dat kan inderdaad zo zijn, maar de lange duur 
en de impact van de veranderingen maakt dat er
geen sprake meer is van een tijdelijke situatie. Dat
rechtvaardigt dat er mijns inziens nu wel degelijk
onderzocht moet gaan worden wat er gedaan 
kan worden.

Stelling:
Indien een stress/burn-out-verzuim even zwaar
wordt gewogen als een LTI, zal AkzoNobel er
proactief meer aandacht aan geven en acties 
op gaan ontwikkelen.

Graag zou ik hier uw reactie op ontvangen. Dat kan
via het mailadres info@vhpakzonobel.nl met als
onderwerp Stress.

Loek van Driel
Bestuurslid VHP Akzo Nobel

Stress (vervolg)
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Een opmaat naar een ministelsel 
van sociale zekerheid ?

Er gaat veel veranderen op het gebied van 
ontslag en sociale zekerheid. De politiek wil 
dat het ontslagstelsel minder voordelen toekent
aan vaste contracten, een betere bescherming
voor flexwerkers en vooral voor werkgevers
goedkoper wordt om mensen te ontslaan.
Hiertoe wordt niet alleen het ontslagrecht 
gemoderniseerd, maar worden er meerdere 
veranderingen op het gebied van het arbeidsrecht
en het sociaal verzekeringsrecht doorgevoerd. 

Het nieuwe ontslagrecht en sociaal verzekerings-
recht maakt deel uit van de Wet Werk en
Zekerheid (WWZ). Het eerste deel hiervan trad
in werking op 1 januari 2015. Hierbij zijn er 
veranderingen doorgevoerd met betrekking 
tot de zogenaamde aanzegplicht, proeftijd, 
concurrentiebeding en loondoorbetaling 
bij oproepkrachten. 

REEDS INGEVOERDE WIJZIGINGEN:

AANZEGVERPLICHTING
Vanaf 1 januari geldt dat bij tijdelijke contracten 
de werkgever minimaal één maand voor afloop van
het contract moet laten weten of het contract 
verlengd wordt of niet. Ontbreekt een dergelijke
mededeling dan is de werkgever aan de werknemer
een aanzegvergoeding (het loon) verschuldigd voor
de tijd dat hij hier in gebreke blijft. Deze plicht
geldt voor alle contracten van zes maanden of 
langer, inclusief contracten die na 1 januari 2015
zijn verlengd. 

PROEFTIJD
Vanaf 1 januari mag bij tijdelijke contracten tot 
6 maanden geen proeftijdbeding meer worden
overeengekomen.

CONCURRENTIEBEDING
Vanaf 1 januari 2015 mag er in een arbeids-
contract voor bepaalde tijd geen concurrentie-
beding meer worden opgenomen. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden 
afgeweken. Een concurrentiebeding richt zich 
doorgaans op verboden werkzaamheden bij een
andere werkgever al dan niet binnen een bepaald
geografisch gebied, gedurende een zekere tijd
nadat de arbeidsovereenkomst tot een einde is
gekomen. Normaal gesproken gaat het om 
concurrerende bedrijven of bedrijven die 
vergelijkbare werkzaamheden uitvoeren. Ook nu 
al dient een concurrentiebeding aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen. Zo dient het schriftelijk 
te zijn vastgelegd en dient de werknemer 
meerderjarig te zijn. 

Dubbele benadeling
Een van de redenen van de afschaf van het beding
in een contract voor bepaalde tijd is dat een 
werknemer erdoor dubbel wordt benadeeld. Niet
alleen verliest de werknemer vrij gemakkelijk zijn
baan, met een dergelijk beding zou het ook 
moeilijker zijn een nieuwe baan te vinden na afloop
van het arbeidscontract. Er mogen de werknemer
daarom zo min mogelijk restricties worden 
opgelegd, waaronder een beperkend concurrentie-
beding. 

Uitzondering
Slechts in uitzonderlijke gevallen mag een tijdelijk
contract een concurrentiebeding bevatten. De
werkgever moet dan in de arbeidsovereenkomst
motiveren dat op grond van zwaarwichtige 
bedrijfsbelangen het toch noodzakelijk is om een
concurrentiebeding overeen te komen. Deze
bedrijfsbelangen moeten aan het einde van het
contract nog aanwezig zijn. 

Wet Werk en Zekerheid per 1-7-2015
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Een werkgever moet daarom goed onderbouwen
om welke belangen het gaat en waarom deze
belangen een concurrentie-beding vereisen.
Bovendien moeten deze afwegingen van tevoren
aan de werknemer kenbaar worden gemaakt.
Gezien de eis van zwaarwegende bedrijfsbelangen
is de verwachting dat hierdoor nauwelijks nog 
concurrentiebedingen zullen worden overeen-
gekomen bij tijdelijke dienstverbanden.

Vanaf 1 juli 2015 gaan de overige wijzigingen in,
met name met betrekking tot het ontslagrecht.

ONTSLAGRECHT NA 1-7-2015

VERSCHIL MET DE HUIDIGE SITUATIE
Het grootste verschil met de huidige situatie is dat
afhankelijk van de ontslaggrond er een specifieke
procedure gevolgd moet worden. Er kan dus door
de werkgever niet meer vrij voor een UWV- of 
kantongerechtsprocedure gekozen worden. De ont-
slaggrond is bepalend voor de te volgen procedure. 

KANTONRECHTER
Is de ontslaggrond gelegen in het persoonlijk 
functioneren af zijn er andere individueel toe 
te rekenen redelijke grond tot het ontslag dan 
dient het ontslag te worden aangevraagd bij 
de Kantonrechter.

UWV
Is er sprake van een ontslag op bedrijfseconomi-
sche gronden, of na twee jaar volledige arbeids-
ongeschiktheid, dan moet de werkgever zich 
wenden tot het UWV voor het verkrijgen van een
ontslagvergunning. Nadat de vergunning verkregen
is kan de werkgever pas opzeggen. 

TRANSITIEVERGOEDING
De transitievergoeding gaat per 1 juli de kantonrech-
tersformule voor een ontslagvergoeding vervangen.

Een werknemer van wie het contract na twee jaar
afloopt of wordt ontslagen, heeft hier recht op.
Deze vergoeding is bedoeld voor omscholing naar
ander werk en bedraagt maximaal 75.000 euro, 
of een jaarsalaris als dat meer bedraagt dan
€75.000,-. Bij beëindiging van een contract van
twee jaar of langer, heeft een werknemer in 
principe altijd recht op deze transitievergoeding.
Als de werkgever echter ernstig verwijtbaar heeft
gehandeld of nalatig is geweest, dan kan de rechter
een hogere vergoeding toekennen. 
De hoogte van de nieuwe transitievergoeding is
niet gemakkelijk te bepalen. De eerste 10 jaar van
het dienstverband geldt per dienstjaar 1/3 van het
maandsalaris; daarna gaat de factor omhoog naar
½ maandsalaris per dienstjaar. Andere, minimaal
gelijkwaardige, afspraken binnen de cao of een
Sociaal Plan blijven mogelijk. Voor AkzoNobel geldt
dus tot 1-1-2017 het huidige Sociaal Plan. In 
individuele gevallen zal de vergoeding dus zeer 
laag worden waardoor goede rechtshulp 
onontbeerlijk is bij arbeidsgeschillen.
De Kantonrechter kan de vergoeding verhogen
indien de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld,
maar ook verlagen indien de werknemer verwijten
kan worden gemaakt.
Voor oudere werknemers is een overgangsregeling
getroffen.

HOGER BEROEP NU MOGELIJK
De mogelijkheden om in beroep te gaan tegen een
ontslagbesluit van een rechter of het UWV waren
tot nu toe nagenoeg uitgesloten. De werknemer
kan nu na ontbinding van de arbeidsovereenkomst,
of het verlenen van een ontslagvergunning door het
UWV bij de rechtbank in hoger beroep gaan. 
In de volgende editie van de VAI zal ik ingaan op de
wijzigingen in de WW vanaf 1 juli 2015.

Chris van Loon,
Bestuurder/Adviseur VHP Akzo Nobel

Wet Werk en Zekerheid (vervolg)
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Binnen onze vereniging zijn er leden die tot voor
kort al jaren lang geen informatie meer van ons
hadden ontvangen. Alle nieuwsbrieven en ook de
VAI’s, die naar hun mailadres werden verstuurd,
bereikten hen niet. Het bestuur heeft lange 
tijd daarmee geworsteld. Vele mogelijkheden 
werden nagelopen. Het waren altijd AkzoNobel
mailadressen die niet werden bediend. Zo werd
begin 2014 de vele “oude” lokale mailadressen
(zoals e20.akzonobel.com of bc.akzonobel.com)
vervangen door het “One AkzoNobel” adres. 
Ook die actie had niet het gewenste resultaat.

Gelukkig kregen wij assistentie van een van onze
leden die goed thuis is in de digitale wereld en daar
ook zijn collega’s kon aanspreken. Hij ontdekte dat
de van onze vereniging afkomstige string van mails
ergens in de route werden geblokkeerd. Na enig
zoekwerk kwam hij er achter dat de echte oorzaak
lag bij de webhost die wij daarvoor gebruikten. 
Die host (WebReus) had een twijfelachtige reputatie
wat betreft SPAM. Servers van grote bedrijven,
waaronder AkzoNobel, knippen een binnenkomende
serie berichten afkomstig van zo’n host, na een 
klein aantal berichten correct te hebben afgeleverd,
onverbiddelijk doormidden en laten alle overige
mails van de string vrolijk de elektronische 
prullenbak in wandelen. En de verzender krijgt geen
bericht dat dit gebeurd is. Het resultaat was dat
sommige leden met een mailadres bij AkzoNobel
wel, maar de meeste niet de nieuwsberichten en de
VAI’s ontvingen.

De actie die daar op volgde was het zoeken naar een
andere, betrouwbare host. Die hebben we gevonden
en het eerst bij de verzending van de VAI in 
december 2014 met succes kunnen gebruiken. Ook
het gebruik nadien stemt ons tevreden.

Dan hebben we ook nog een website. De huidige 
site is 15 jaar geleden opgezet met de links die toen
van belang waren. Al 12 jaar geleden bleek dat de
website van VHP Akzo Nobel niet op alle aspecten
voldeed. Het grootste probleem was de werking van
het formulier waarmee nieuwe leden zich kunnen
aanmelden. Mede door de verandering van de 
betaling van de contributie, die we in januari 2015
hebben ingevoerd, voldoet ons formulier voor 
aanmelden niet meer en is hard toe aan vervanging.
De website zelf is ook al lang niet geactualiseerd.

Het bestuur heeft besloten de website volledig te
vernieuwen. Er is een professionele ontwerper
gevraagd onze website in een modern jasje te gieten
maar vooral eenvoudig en duidelijk te laten zijn.
Naast het ontwerp zal ook het onderhoud 
desgewenst maandelijks worden bijgewerkt. We
hopen binnen een niet al te lange tijd de website 
te kunnen presenteren.

Gerhard Setz,
Secretaris VHP Akzo Nobel

Digitale bereikbaarheid
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Enquete

Uiteraard proberen wij de enquête zo kort en bondig

te houden als mogelijk, steunend op de ruime 

ervaring, die op dit gebied aanwezig op is het UOV

kantoor. Wij verwachten dat we na de zomervakantie

de vragenlijst naar jullie kunnen zenden en hopen

daarbij op ieders medewerking. De mening en steun

van onze leden is een belangrijke basis waarop wij ons

beleid kunnen baseren en waarmee we beter gehoord

gaan worden bij AkzoNobel.

Tegelijkertijd willen we ook de kans benutten om de

werknemers uit onze doelgroep die nog geen lid zijn

van onze vereniging met een aparte enquête te 

benaderen. We verwachten daarbij de hulp in te 

kunnen zetten van onze leden die collega’s vragen die

enquête in te vullen.

Voor nu wens ik jullie in ieder geval een zeer goede

zomervakantie toe.

Carel Wreesmann,
Commissaris PR en Communicatie 
VHP Akzo Nobel

Beste VHP leden,

zoals in het artikel over digitale bereikbaarheid 

is weergegeven zijn we doende de wederzijdse 

bereikbaarheid te verbeteren. Omdat dit een 

tijdrovende klus is en het mij (ons) aan tijd en vooral

ook expertise ontbreekt, hebben we besloten om 

deze klus uit te voeren in samenwerking met het UOV

kantoor in Culemborg. 

Nu het ernaar uit ziet, dat wij, als bestuur VHP Akzo

Nobel, onze communicatie weer op orde gaan krijgen,

willen we een volgende stap zetten. En dat is de 

communicatie in de omgekeerde richting nl. van de

leden terug naar het bestuur. 

In het verleden liep deze terugkoppeling vanuit de

leden naar het bestuur via de vergaderingen op de

locaties, waar onze belangenbehartiger (nu Chris van

Loon) bij aanwezig was en aantekeningen maakte.

Daarnaast was het (en is het nog steeds) mogelijk om

telefonisch contact op te nemen. Wellicht kan dat in de

toekomst ook lopen via e-mail, waarbij de leden met

suggesties komen bijv. in reactie op een nieuwsbrief of

een stukje in de VAI.

Om dit proces op te starten, kwam vanuit het UOV

kantoor het idee naar voren om een enquête te 

houden onder onze (actief-werkende) VHP leden. Het is

algemeen bekend, dat niet iedereen staat te juichen bij

het verzoek om alweer een enquête te mogen invullen.

Daarentegen is een enquête wel een zeer effectief 

middel om je beleid te toetsen en waar nodig bij te

stellen en zo de toekomst tegemoet te gaan. 

Carel Wreesmann
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Engagement en enquêtes

DJSI en de prachtige resultaten, die AkzoNobel daarmee

behaalde. Maar het is je nooit helemaal goed duidelijk

geworden, hoe die nr. 1 posities zich precies vertaalden in

een bijdrage aan jouw eigen salaris.

Braaf als je was, vulde je nauwgezet de enquête in, die

Gallup je voortoverde. Want zo’n vragenlijst, ja, daar

zaten zeker goede vragen bij. Eindelijk kon je eens laten

zien, wat jou al jaren lang ergerde. En om die gekke vraag

of je een “best friend” had bij AkzoNobel kon je wel

lachen: Nee, mijn beste vriend werkt niet bij AkzoNobel.

Maar die eerlijk ingevulde enquêtes leverden ook een

probleem op. Te laag ingevulde scores bleken de 

afdelingsleiders nogal wat extra werk te bezorgen in 

de vorm van een engagement verbeter programma. 

Je hoorde van collega’s, die expliciet van hun baas het

verzoek kregen om de scores alsjeblieft wat hoger in te

vullen. Er zouden zelfs RAB targets met dit doel geformu-

leerd zijn …? Sommige collega’s zouden uitsluitend het

maximale scoren nl. op alle vragen een 5. Het moet niet

gekker worden, dacht je toen. Maar een aantal enquêtes

verder merkte je, dat jijzelf van je antwoorden een mooi

schaakbord patroon had gefabriceerd, nl. 5, 4, 5, 4, 5, 

4, 5 ... Ja, allemaal vijven, dat ging je nog net iets te ver.

Snel klaar trouwens, zo’n regelmatig patroon en je 

afdelingsleider: die was zeer tevreden! En de RAB target:

de volledige score! Toch scheelt toch weer mooi zo’n 

honderd euro, dacht je toen. 

Maar engagement? Hart voor de zaak? Je hebt net

gehoord, dat je in september weer mee mag doen. Dit

keer zit je te denken aan: 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4 … 

Ook een mooi patroon en net weer iets beter zijn dan de

vorige keer. Want dat was de bedoeling, toch?

Ineens vraag je je af: Zou het niet beter zijn, wanneer de

VHP zo’n enquête zou uitvoeren in plaats van het

AkzoNobel hoofdkantoor? Dan heb je in ieder geval niets

meer te maken met afdelingsleiders en RAB targets. En

de terugkoppeling vindt plaats aan de CAO onderhande-

lingstafel, waar de uitkomsten meteen omgezet kunnen

worden in voorstellen voor betere arbeidsvoorwaarden?

Stein

Na alles wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt, moet

je ook nog een keer druk maken over engagement. Hart

voor de zaak zeiden ze vroeger, maar ja, dat klinkt zo

ouderwets. Toen bouwde je nog iets op, en dat deed je

samen met een aantal prettige collega’s. Niet dat het

altijd koek en ei was in die tijd, maar als senior in de

organisatie kijk je er nu wel met een beetje weemoed 

op terug. Ja, toen was hart voor de zaak eigenlijk een

vanzelfsprekende zaak. Als er iets niet klopte, dan was

het je eer te na om dat niet op de juiste wijze op te 

lossen. En altijd stond daarbij het bedrijfsbelang voorop. 

Aan het begin van je carrière zat er, wereldwijd gezien,

nog veel groei in de chemie en de producten van

Akzo/Akzo Nobel [*] Innovatie stond in hoog aanzien en

Azië doemde op als een schier onverzadigbare markt. 

Er was altijd genoeg te doen. En had je de pech, dat jouw

activiteit onverhoopt ten einde liep, dan kon altijd wel

weer ergens anders aanhaken. Kortom Akzo/Akzo

Nobel/AkzoNobel [*] groeide, nooit spectaculair, maar wel

heel gedegen, en jouw salaris groeide keurig op dezelfde

manier mee. 

Maar toen? Heel langzaam ging dit beeld kantelen:

Innovatie en Azië bleken niet meer de allesoverheersende,

grote winstmakers te zijn. Er kwam veel aandacht voor

milieu en veiligheid, heel mooi en helemaal mee eens,

maar groei voelt anders aan. En er waren soms ook

record winstcijfers. Erg leuk natuurlijk, maar kwam dat nu

doordat Akzo Nobel/AkzoNobel [*] zo goed bezig was, of

omdat een concurrent was weggevallen? Of doordat er

geen nieuwe medewerkers meer werden aangenomen, 

of erger nog, als gevolg al die headcount reducties? 

En jouw eigen salaris? Ja, dat groeide nog wel de laatste

jaren, maar heel zuinig aan. En je pensioen? Daar heb je

ook niet meer zo’n solide gevoel bij. En heb je nog het

idee steeds samen iets op te bouwen? Goede vraag! 

Het lijkt nu toch meer te gaan om het verdedigen van

“strategische posities” en dan denk je bij jezelf: De

belangrijkste strategische positie is toch eigenlijk wel 

mijn eigen baan. En toen kwamen de Gallup Engagement

Surveys. Die hadden wat te maken met de Dow Jones

Sustainability Index, zo werd je verteld. Leuk hoor, die
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Lid van de VHP Akzo Nobel voor € 65,50*!!

Wist u dat als u lid wordt van de
VHP Akzo Nobel, u in het eerste
jaar netto slechts € 65,50,-*
contributie betaalt? En in de
daaropvolgende jaren netto nog
geen € 87,40* per jaar?

En dat u daarmee verzekerd bent
van toegang tot het volledige dien-
stenpakket van de VHP Akzo Nobel?

De VHP Akzo Nobel is, anders dan andere
vakorganisaties, een onafhankelijke 
vereniging, die geen centraal opgelegde 
thema’s volgt, maar luistert naar de 
inbreng van haar leden.

Die inbreng kan via de ledenvertegenwoordi-
gers worden ingebracht in de LEDENRAAD. Zij
vormen het hoogste orgaan waaraan ook het
bestuur verantwoording dient af te leggen.

De VHP Akzo Nobel
• voert continu overleg met Akzo Nobel,
onder andere bij CAO onderhandelingen 
of reorganisaties.

• ondersteunt en adviseert bij problemen
met pensioen en uitkering.

• neemt via de leden actief deel in de onder-
nemingsraden bij Akzo Nobel. De VHP
Akzo Nobel staat hen daarin bij en biedt de
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. 

• biedt individuele juridische bijstand van
gespecialiseerde juristen bij serieuze
arbeidsconflicten of de dreiging daarvan.** 

• biedt persoonlijk advies en begeleiding van
onze adviseurs voor uw specifieke situatie. 

• geeft antwoord op vragen over concrete
problemen bijv. met salaris, arbeidsomstan-
digheden en concurrentiebeding. En maakt
desgewenst bruto/netto berekeningen voor
AOW en pensioen.

• geeft voorlichting en informatie over 
actuele onderwerpen via nieuwsbrieven, 
het verenigingsblad en de Website. 

• adviseert en ondersteunt bij reïntegratie.
• biedt toegang tot een landelijk netwerk van
geëngageerde collega's met professionele
ervaring bij Akzo Nobel. 

• biedt de mogelijkheid via de lokale afdeling
om uw eigen inbreng te doen gelden bij
belangrijke beslissingen op uw locatie,
maar ook voor geheel Akzo Nobel. 
Uw mening telt! 

Aanmelden kan via de website of via onze
contactpersonen.**

* Bij de vaststelling van deze bedragen is rekening gehouden met de 
kortingsactie van de VHP Akzo Nobel (een korting van 25% in het eerste
jaar op de reguliere contributie van €182,=) en met gebruikmaking van
de fiscale regeling inzake vakbondscontributie (bij een belastingtarief 
van 52%).

** Voor voorwaarden van het lidmaatschap en de namen van onze 
contactpersonen raadpleeg onze website www.vhpakzonobel.nl

De leden van de VHP Akzo Nobel
helpen elkaar in een tijd waarin,
door de nadruk op het individu,
wel eens wordt vergeten dat wij

SAMEN sterker staan!

http://www.vhpakzonobel.nl
http://www.vhpakzonobel.nl
mailto:info@vhpakzonobel.nl

