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Eindspurt
Beste leden van de VHP Akzo Nobel, 

overeengekomen aan-

passingen in de MM5/6

regeling tot uitvoer 

brengen, dat heeft

helaas langer geduurd

dan gewenst, maar het is wel een resultaat dat telt.

Mocht weggezakt zijn wat dit ook alweer inhoudt kijk

dan naar de korte opfrisser in deze VAI.

Er is natuurlijk ook ander nieuws. In deze VAI stelt

Carel Wreesmann zich voor als ons nieuwe bestuurslid

voor PR en communicatie, het bestuur is blij dat er

weer vernieuwing is in het bestuur, dat is goed voor 

de vereniging.

Ook hebben we vertegenwoordigers van YAN (Your

AkzoNobel) bij de afgelopen CAO discussie betrokken

als voorzetting van contacten die al eerder dit jaar

gelegd waren. Wij hopen dat in de toekomst voort te

zetten zodat ook de stem van de jongere generatie

directer meegenomen kan worden in de onderhande-

lingen met AkzoNobel.

Tot slot; lees ook de toelichting over hoe de VHP de

contributie-inning gaat aanpassen als gevolg van

SEPA, ook iets waaraan we niet ontkomen, maar wel

van belang is.

Voor nu wens ik jullie veel leesplezier!

Harry Brouns

Voorzitter VHP Akzo Nobel

info@vhpakzonobel.nl

Voor jullie ligt een nieuwe VAI waarin heel wat te 

melden is. Naar het eind van 2014 toe is er een 

eindspurt geweest en daarover proberen wij jullie zo

goed mogelijk te informeren. 

Om te beginnen is er het CAO principeakkoord, dat

wellicht al een ‘akkoord’ als dit verschijnt. Chris van

Loon schetst voor ons waar de losse eindjes gebleven

zijn, want het akkoord is uiteindelijk vastgesteld op die

onderwerpen waar partijen wel uit moesten komen.

Maar er is nog genoeg overgebleven om over door te

praten in 2015.

Van de onderwerpen die geen uitstel duldden is hoe nu

verder te gaan met de pensioenafspraken nu dat de

overheid haar laatste ingrepen heeft vastgesteld de

belangrijkste in financiële zin. Als VHP hebben wij 

daar bij AkzoNobel hard aan moeten trekken want 

de gevolgen voor het hoger personeel vragen om aan-

dacht. In ieder geval is veilig gesteld met AkzoNobel

dat premies van voor de verplichte wijzigingen 

beschikbaar blijven voor de medewerkers. In een 

volgende stap kunnen we dan onderhandelen over hoe

daarmee de pensioenambitie voor de medewerkers

van AkzoNobel op een goed niveau te houden, want

zonder aanpassingen doorvoeren wat de overheid

besloten heeft geeft naar de mening van de VHP een

te grote achteruitgang in pensioenaanspraken. Dat 

zal nog behoorlijk wat sleutelwerk vragen want de

overheid heeft de alternatieven behoorlijk ingeperkt in

haar wens om risico’s beter te beheersen. 

Met een CAO akkoord zal AkzoNobel ook de eerder
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arbeidsmarkt te vergroten. Duurzame inzetbaarheid is

daarbij een onmisbaar instrument. Het is te hopen dat bij

een volgende cao-onderhandeling het onderwerp leidt tot

een evenwichtige arbeidsvoorwaardelijke inbedding.

De lang verwachte wijzigingen in de pensioenwetgeving

hebben tijdens de cao-onderhandelingen niet geleid tot

concrete stappen. De visie van AkzoNobel, op wat zij een

fatsoenlijk pensioen vindt voor haar medewerkers, is

uiterst beperkt. De beleidsvisie komt niet verder dan dat

het geen risico’s voor de onderneming moet inhouden

(BP-regeling) en hoe goedkoper hoe beter. Gelukkig is de

afspraak gemaakt dat het beschikbare budget voor een

nieuwe pensioenregeling tenminste het budget voor 2014

is. Het gevolg is echter dat we nu achteraf de regelingen

moeten repareren waardoor het APF ten aanzien van 

het implementeren van deze afspraken feitelijk dubbele

kosten maakt qua invoering en communicatie. Deze 

kosten worden niet door AkzoNobel gedragen maar 

door de deelnemers en de gepensioneerden. Elders 

in deze VAI gaan we nog inhoudelijk in op een aantal

belangrijke issues.

Chris van Loon,

Bestuurder-Adviseur VHP Akzo Nobel

Met het afsluiten van een principe-akkoord over de

nieuwe cao 2014-2015 is in elk geval duidelijkheid

gekomen op een aantal terreinen. Er wordt een begin

gemaakt met het vormgeven van een nieuwe pensioen-

regeling die zoveel als mogelijk de ambities van huidige

pensioenregeling in zich draagt. De lonen gaan iets

meer dan de inflatie omhoog en met betrekking tot de

EB-winkels is afgesproken dat er op termijn een eigen

cao komt. 

Een spijtige ontwikkeling tijdens het proces was het 

praktisch volledig wegvallen van alle maatregelen op 

het terrein van duurzame inzetbaarheid. Doordat de 

werkgever al ruim inzette op het versoberen van de

arbeidsvoorwaardelijke faciliteiten van ouderen ontstond

veel verzet. Deze geluiden waren zeer begrijpelijk omdat

de werknemer bij AkzoNobel nog nauwelijks iets gemerkt

hebben van wat Duurzame Inzetbaarheid betekent voor

hun ontwikkeling binnen het bedrijf. Door het van tafel

trekken van alle maatregelen dreigt het onderwerp zijn

bespreekbaarheid te verliezen en dat zou ernstig zijn. 

Als VHP AkzoNobel geloven wij er in dat de toekomst

voor de ouder wordende medewerker beter is als hij goed

is opgewassen tegen de veranderingen die nu eenmaal 

in het vakgebied optreden. Een actief opleidings- en 

trainingsbeleid, niet alleen voor de eigen functie maar 

ook voor toekomstige functies binnen en buiten

AkzoNobel is noodzakelijk.

Als we de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

goed beschouwen dan is met het vergroten van de steun

voor partijen als D’66 en de VVD de kennelijke roep om

een meer liberale en daarmee individualistische samen-

leving waarbij enkel nog een beperkt vangnet bestaat

voor de allergrootste risico’s (bijstand) significant 

aanwezig. We moeten er dan ook van uit gaan dat de

vangnetten die we nu kennen in de vorm van WW, WIA 

en andere werknemersverzekeringen in een volgende 

kabinetsperiode zwaar onder druk komen te staan.

Dat maakt het des te belangrijker om de inzetbaarheid

van medewerkers en daarmee hun zelfredzaamheid, op de

Principeakkoord cao AkzoNobel
- losse eindjes -
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2. Vrijwillige keuze (eenmalig) voor degenen die 
vanuit de cao schalen 60 en 61 in MM5/6
benoemd worden.

3. Recht op aankoop van 16 extra vrije dagen.
4. Degenen die vanuit de schalen 60-61 tegen hun

zin benoemd zijn in MM5/6 krijgen alsnog de
mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken.

5. Een aantal cao-bepalingen en het Sociaal Plan
worden materieel opgenomen in de regeling
MM5/6.

Chris van Loon

In het principeakkoord over de cao leest u niets over
MM5/6. Daarover is al eerder overeenstemming
bereikt tussen de VHP Akzo Nobel en AkzoNobel.
Op dit moment worden de teksten t.b.v. de cao 
HP geredigeerd. Zodra hierover meer bekend is
publiceren wij deze z.s.m..

Hoofdlijnen van deze afspraken waren:
1. Schalen 60 en 61 kennen na 1-7-2014 geen

instroom meer; blijven wel in de cao staan.

MM5/6 - Teksten in voorbereiding

Eén dezer dagen zullen alle leden een brief 
ontvangen waarin een en ander nader is toegelicht.
Deze brief bevat een formulier waarop de voorkeur
uit de drie hierboven genoemde mogelijkheden kan
worden aangegeven, alsmede een machtigings-
formulier dat dient te worden ingevuld door degenen
die kiezen voor automatische incasso.

Contributie 2015
De contributie voor 2015 is door de ledenraad 
vastgesteld op:
• 182,= Euro voor werkende leden 
ouder dan 30 jaar

• 121,= Euro voor werkende leden 
t/m 30 jaar

• 65,= Euro voor post-actieve leden.

Betaling contributie via automatische incasso
Tot op heden hebben de meeste VHP-leden hun 
contributie door middel van acceptgirokaarten 
voldaan. Deze betalingsmethode brengt diverse
administratieve handelingen met zich mee, en kost
de vereniging bovendien momenteel circa 1,25 Euro
per acceptgirokaart. Zeker in geval van betaling in
meerdere termijnen is dit een substantieel bedrag
ten opzichte van de te innen contributie. 
Daarnaast streven de banken ernaar om deze 
betalingsvorm op termijn af te schaffen.
Het bestuur wil de contributie-inning stroomlijnen,
en heeft daarom besloten om met ingang van
komend jaar de volgende betaalmogelijkheden open
te stellen:
• automatische incasso (eens per jaar, maandelijks
of elk kwartaal een afschrijving)

• periodieke - door het lid zelf uit te voeren - 
overboeking (betaling per kwartaal of per jaar)

• acceptgirokaart (dit is alleen mogelijk bij 
jaarbetaling en zal gepaard gaan met een opslag
van 1,25 Euro)

Van de Penningmeester
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Veel werkgevers betalen een substantieel deel van 
de pensioenopbouw en vinden dat ook zij zouden
moeten meeprofiteren van de vrijvallende premie.
Onze visie dat het hier gaat om (uitgesteld) loon
wordt in werkgeverskringen niet gedeeld. Zij zien
pensioenen meer en meer als een benefit, een
extra’tje. Zo ook meer en meer bij AkzoNobel. Het 
is dus nog geen uitgemaakte zaak dat eventueel 
individueel vrijvallende premies in het geheel naar
de individuele werknemer gaan.

Of het er werkelijk van komt om premies te kunnen
verlagen is, met het invoeren van het nieuwe 
toezichtskader, nog maar de vraag. De fondsen 
zullen meer reserves moeten aanleggen om 
financiële schokken op te kunnen vangen. De eisen
die door de toezichthouder aan de fondsen worden
gesteld zijn dusdanig dat veel deskundigheid moet
worden ingehuurd om het besturen van een 
pensioenfonds mogelijk te maken. Bovendien 
moeten de fondsen ook nog de kosten van de 
toezichthouder (DNB en AFM) steeds meer zelf gaan
betalen. Een gemiddeld pensioenfondsbestuur is
t.o.v. de situatie van 10 jaar geleden zeker 200%
meer aan bestuurs- en beheerskosten kwijt, gelden
die niet meer ten goede komen aan de feitelijke 
pensioenopbouw van de deelnemers.
Met de invoering van het nieuwe FTK wordt verwacht
dat de kosten andermaal zullen stijgen waardoor het
premieverlagende effect van de versobering van de
fiscale mogelijkheden tot pensioenopbouw groten-
deels teniet zullen worden gedaan.

De wens om alle risico’s uit te sluiten heeft een hoge
prijs en leidt uiteindelijk tot onbetaalbaarheid.
Misschien hebben de zuidelijke landen het met hun
omslagsystemen nog niet zo gek bekeken…

Chris van Loon

Met het aanvaarden door de Eerste- en Tweede
Kamer van de Wet Verlaging Maximum
Opbouwpercentages en Maximering
Pensioengevend Inkomen en de aankomende
behandeling van de Wet Aanpassing Financieel
Toetsingskader in de Eerste Kamer zijn grote
stappen gezet in het verder versoberen van de
mogelijkheden tot pensioenopbouw en het ver-
kleinen van de speelruimte voor pensioenfondsen
en verzekeraars. Leidt de eerste wet tot het ver-
minderen van de premielast; de tweede wet zorgt
er voor dat we vervolgens weer veel meer moeten
gaan betalen voor de lagere pensioenopbouw.

De politiek houdt niet van risico’s; onzekerheid bij
grote groepen kiezers over hun (toekomstig) inkomen
leidt tot ongewenst stemgedrag en dat moet tot 
elke prijs vermeden worden. Bovendien vormen de
kapitalen die de Nederlandse Pensioenfondsen 
beheren een gewilde prooi voor de politiek; waarom
moeilijke maatregelen nemen die mensen raken 
terwijl er veel vermogen bij de pensioenfondsen voor
het grijpen ligt. Voortdurende aanpassingen in het
toezicht, en de daarmee samenhangende kosten,
maken dat het voor kleinere Pensioenfondsen op
den duur niet meer haalbaar is om zelf pensioen-
regelingen uit te voeren. Pensioenfondsen worden
dan min of meer gedwongen óf over te stappen 
naar een verzekeraar óf te fuseren met een ander
pensioenfonds. De uiteindelijke situatie leidt nood-
gedwongen mogelijk tot een landelijk Algemeen
Pensioenfonds waar de overheid waarschijnlijk een
grote vinger in de pap krijgt.

De verlaging van de fiscale grenzen van de pensioen-
opbouw hebben, volgens de overheid, het doel om
meer besteedbaar inkomen beschikbaar te krijgen
voor werknemers. Het is maar de vraag of werk-
gevers lagere premies ook zouden willen zien als een
reden om het bruto loon te verhogen. 

Pensioenwetgeving anno 2015
- minder voor meer geld -
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Met de verlaging van het maximale opbouw-
percentage naar 1,875% per jaar en het
invoeren van een bovengrens van € 100.000,-
waarboven geen fiscaal onbelast pensioen kan
worden opgebouwd worden ook de grenzen van
het partnerpensioen aangetast. AkzoNobel
kent een partnerpensioen op risicobasis. 
Dit betekent dat er geen potje wordt gevormd
voor een nabestaandenpensioen na pensione-
ring maar dat alleen tijdens het dienstverband
het onverhoopt overlijden is gedekt door een
risicoverzekering. Zonder maatregelen zakt
voor partners van collega’s waarvan het 
inkomen boven de € 100.000 ligt met enkele
tienduizenden euro’s per jaar. Voor de partners
van medewerkers beneden de € 100.000 is de
schade aanzienlijk minder.

Zonder al te technisch te worden:
Iemand die nu € 150.000 verdient, zijn hele
werkzame leven tot dan toe bij AkzoNobel heeft
gewerkt, en op 31-12-2014 overlijdt, laat de
partner een pensioen na van 42 x 1,33% =
55.86% = € 83.790,- per jaar. Op grond van
het pensioenreglement geldt hierbij een aftopping
tot ongeveer € 68.000. Overlijdt die persoon na
1-1-2015 dan wordt het nu 42 x 1,16%= 48,7%
van maximaal 100.000 = € 48.720 per jaar. 

Dit scheelt dus ongeveer € 20.000 per jaar.
Voor een cao-medewerker die zijn hele leven 
bij AkzoNobel werkt en bijvoorbeeld €50.000
verdient krijgt een partner bij overlijden op 31
december 42 x 1,33% x € 50.000 = € 27.930
per jaar. Bij overlijden na 1 januari 2015 
ontvangt de partner ongeveer € 24.000.
Al met al toch ook een forse versobering.

Wij hebben er bij AkzoNobel op aangedrongen 
op snelle reparatie van dit risico, in ieder geval
voor de groep boven de 100.000 euro. Voorlopig
zouden we gebruik kunnen maken van de 
wettelijke mogelijkheid tot het toepassen van een
knipbepaling in het partnerpensioen. Bij een knip
betekent dit dat de dienstjaren gelegen vóór 
1-1-2015 nog worden berekend volgens de oude
systematiek (maar ook de oude grondslag). Alleen
de dienstjaren na 31-12-2014 worden dan 
berekend volgens de nieuwe wijze. Hierdoor is de
schade, in elk geval voorlopig, aanzienlijk lager. 
AkzoNobel heeft inmiddels toegezegd door 
middel van een extra verzekering het partner-
pensioen voor deze groep te gaan afdekken. Ook
ten aanzien van de pensioenknip staat AkzoNobel
positief al zullen we met elkaar goed naar de
effecten op langere termijn moeten kijken.

Versobering pensioenopbouw leidt tot
grote(re) eigen risico’s

Met de invoering van het nieuwe Financiële
Toezichtskader per 1-1-2015, waarover de
Eerste Kamer op 12 december 2014 gaat
debatteren, is, zoals de tekst van de wet nu
luidt een exclusief indexatiefonds voor actieve
deelnemers niet meer mogelijk. Het kan zijn
dat hierop nog een novelle wordt ingediend
maar dat valt nog te bezien.

Het APF heeft voorgesteld de huidige reserve 
in elk geval te gebruiken om de actieven te 
indexeren zodat het fonds nagenoeg leeg is als 
de Wet van toepassing wordt.

De VHP Akzo Nobel heeft zich daar namens 
alle andere bonden sterk voor gemaakt bij
AkzoNobel. AkzoNobel heeft inmiddels 
aangegeven akkoord te gaan met het benutten
van de indexatiereserve vóór 1-1-2015.

Indexatiefonds voor actieven verboden 
onder nieuwe Toezichtskader
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Met AkzoNobel is afgesproken dat degenen 
die buiten de cao vallen en meer verdienen 
dan €100.000 voor dat deel op basis van de 
individuele pensioenpremie in het salaris zullen
worden gecompenseerd. Tevens zal mogelijk een
netto pensioenoptie worden ontwikkeld zodat
deze collega’s een mogelijkheid hebben om er
toch een pensioenbestemming aan te geven.
Voor de cao-populatie hebben we afgesproken dat
de pensioenpremies voorlopig nog op het oude

niveau (2014) worden betaald en ingehouden.
Dat deel wat niet mag worden doorgestort 
naar het APF wordt voorlopig geparkeerd 
totdat we een oplossing hebben gevonden 
m.b.t. het in stand houden van de kwaliteit van
de pensioenregeling, bijvoorbeeld door weer 
een nabestaandenpensioen op opbouwbasis 
te vormen.

Chris van Loon

Boven-cao-ers worden gecompenseerd 
voor lagere pensioenopbouw

voor allerlei doeleinden
variërend van wervende 
verhaaltjes voor de OR
tot het beantwoorden
van klantenvragen. Dus
de functie commissaris
communicatie sprak mij
meteen aan. Het enige, dat ik meteen mee mocht
nemen als nieuw bestuurslid, was een oplossing 
zoeken voor onze problemen op het gebied van IT
infrastructuur. Deze problemen verhinderen ons nu
al onze leden snel op de hoogte te brengen van wat
wij als bestuur hun willen vertellen. Ik heb weinig
verstand van IT zaken, maar door een goede 
bundeling van kennis van een aantal VHP AkzoNobel
leden is de oplossing nu zicht. Volgende keer meer.

Ik hoop jullie nog vele aardige stukjes te kunnen 
toezenden en zo bij te dragen bij tot meer leden en
daarmee meer invloed op het beleid van AkzoNobel.
Er is nog heel wat te doen.

Carel Wreesmann,
Bestuurslid voor PR en Communicatie, 
VHP Akzo Nobel

Van de zomer werd ik door het bestuur benaderd of
ik bereid was een bestuursfunctie bij de VHP
AkzoNobel te vervullen. Nou ja, dat kon ik moeilijk
weigeren natuurlijk. Ik ga de taken van Anne Marie
in het bestuur overnemen met de portefeuille 
communicatie en PR.

Ik ben nu 29 jaar in dienst, waarvan meer dan 
20 jaar als VHP lid. Sinds 2011 ben ik lid van de OR
te Amersfoort, maar daar komt binnenkort een
einde aan omdat ik per 1 oktober ben overgeplaatst
naar Deventer. De huidige OR Amersfoort zal 
vervolgens opgaan in de OR “triple A”: Amsterdam,
Amersfoort, Arnhem. Ik ben chemicus, en heb het
merendeel van mijn carrière gewerkt als Technical
Development Manager (TDM) voor de Chelates
groep van nu BU Functional Chemicals en na 
1 januari as. BU Ethylene & Sulfur Derivatives. Begin
2012 ben ik overgestapt naar de afdeling Product
Safety & Regulatory Affairs, waar ik mij bezighoud
met o.a. de veiligheidsbladen voor Chelates. Vanuit
de markt komen daar steeds meer vragen over. Wat
je verder ook van veiligheidsbladen mag vinden, het
is zeker een onderwerp, dat lééft op dit moment.

Mijn hobby’s zijn, behalve chemie, geschiedenis en
architectuur, het schrijven van kleine stukjes tekst

Beste VHP leden
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Vrolijk Kerstfeest

Gelukkig werk je ook niet bij de afdeling waar 

medewerkers op vrijdag definitief naar huis konden. En

heeft je afdelingsmanager niet gezegd, dat Head Count

Reductie voorlopig niet meer aan de orde is?

Toch wel een prettig idee, dat je als lid van de VHP in

ieder geval professionele ondersteuning kunt krijgen,

mocht je iets dergelijks overkomen. En goed dat de

VHP met kennis van zaken onderhandelt met

AkzoNobel over aanvullingen in de CAO overeenkomst.

Ha, daar komt mijn collega binnen met een stukje uit

het Financieele Dagblad. Hij heeft altijd interessante 

dingen. Een interview met de hoogste baas: “Maak

demotie bespreekbaar” (voor het volledige artikel, zie

web link onderaan). Op zich wel een sympathiek idee,

maar toch wringt er iets. Ergens midden in lees je: 

"Bij AkzoNobel zelf is demotie niet aan de orde, zegt

Büchner. Maar hij stelt dat dit soort veranderingen

nodig is als Europa wil overleven. Zeker chemiebedrij-

ven en bedrijfstakken die veel energie verbruiken

komen anders in de knel. De Verenigde Staten hebben

goedkoop schaliegas en Azië heeft een flexibele

arbeidsmarkt. Europa kan daar niets tegenover zetten;

geen goedkope energie, geen ruim voorradige grond-

stoffen en geen goede arbeidsmarkt. De eerste twee

dingen kunnen we niet veranderen, dus moeten we het

van het laatste hebben”. Geen goede arbeidsmarkt? 

En wij dan, met al onze opleidingen, deskundigheid,

ervaring, klantvriendelijkheid en noem maar op?

Schaliegas? Mooi dat die wereld aardolie prijzen flink

onderuitzakt zijn de afgelopen maanden. Maar is

demotie werkelijk niet aan de orde bij AkzoNobel?

Misschien is het toch niet zo’n slecht idee om de vol-

gende VHP bijeenkomst bij te wonen? En meer leden?

Dat zou zeker ook niet verkeerd zijn …

Stein

http://fd.nl/ondernemen/896710/

akzo-maak-demotie-bespreekbaar

Je hebt net Sinterklaas gevierd, op je werk en thuis en

je verheugt je nu op een vrolijk kerstfeest. Je ziet uit

naar het kerstdiner van je afdeling. De uitnodiging ziet

er mooi uit, je mag je partner meenemen, kennelijk

hoeft er op dit diner niet bezuinigd te worden. Er is

immers weer aardig veel winst gemaakt het afgelopen

jaar, dus het mag wat kosten.

Maar toch knaagt er iets. Die twee collega’s, OK, ze

hadden een tijdelijke contract, maar ze deden exact

hetzelfde werk als jij? Maar nu zijn ze er niet meer bij.

Helaas, einde contract, einde dienstverband. Hoe zou

het toch met ze zijn? En dan was er nog een collega,

die begin dit jaar van HR een Personal Improvement

Program moest volgen. Tja, hij was misschien geen

toptalent maar deed zijn werk toch goed? Helaas,

hij heeft de doelen van zijn PIP niet gehaald en is van

de afdeling verdwenen. En dan was er nog een collega

in Zweden, zij hielp je altijd heel vriendelijk, als je haar

iets vroeg. Opeens kwam haar naam niet voor in je

OUTLOOK adressenbestand. Wat nu? Ja, na enig

navragen hoor je dat ze was ontslagen, omdat ze “niet

goed communiceerde met haar collega’s van de sales

desk”. Niet goed communiceerde? En ze was altijd zo

behulpzaam? Rare snuiters, die Zweden, denk je dan.

Dit was allemaal begin dit jaar. Nu hoor je dat ergens

bij Coatings een aantal medewerkers op een vrijdag

zijn opgeroepen om te horen, dat ze na de maandag

daarop niet meer op kantoor hoeven te komen. Eén

dag om je spullen in te pakken en dan wegwezen bij

AkzoNobel! Dit kan niet toch waar zijn? Nee, dat is

niet waar, ik heb het gewoon verkeerd gehoord.

Je kijkt naar je nieuwe MM5 contract en je vraagt je

af, wat dat gaat worden. Je valt nu niet meer onder de

CAO. Is dat erg? Kan AkzoNobel je nu nog sneller naar

huis sturen? Je staart uit het raam, je denkt aan je

dierbaren, aan je huis, je vakanties. Ja, mooi allemaal,

en het zou leuk zijn, als dat allemaal door kan blijven

gaan. Godzijdank ben ik nog steeds aan het werk,

denk je dan, dus waar klaag ik eigenlijk over? 

http://fd.nl/ondernemen/896710/akzo-maak-demotie-bespreekbaar
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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

