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Een nieuwe lente
Beste leden van de VHP Akzo Nobel, 

Een ding wil ik als voorzitter duidelijk maken,
wij zijn er voor het gehele hoger personeel.
Dat structuren, zoals wie er direct onder de
CAO vallen en wie niet, wijzigen, doet daar
niets aan af. Met zijn allen vertolken onze
leden een belangrijke groep werknemers 
van AkzoNobel van wie wij de belangen 
vertegenwoordigen. Ook AkzoNobel (h)erkent
dat, anders zouden ze het gesprek met de
VHP niet zoeken.

Dat gezegd hebbende wens ik jullie veel 
leesplezier met deze VAI, waarin je ook 
kunt lezen over de voorbereidingen voor een
contactdag voor post-actieve VHP’ers, over 
de activiteiten van een weer voltallige 
PR-commissie en natuurlijk ook een column
van Stein. Check ook eens de website van de
VHP voor de laatste updates.

Harry Brouns
Voorzitter VHP Akzo Nobel

Het is eindelijk een beetje voorjaar en dat
merken we, sociale partners (althans FNV
namens de rest, ik vraag mij eigenlijk altijd af
waarom dit zo vanzelfsprekend is) maakten
een nieuw contract en zowaar is er optimisme
over herstel, niet in de laatste plaats over de
dekkingsgraad van het APF die eind maart
boven de noodzakelijke minimumgrens van
104.2% stond. 

Daarnaast hebben wij met AkzoNobel weer
eens een CAO overeenkomst getekend en 
wel omdat de leden zowaar het resultaat
acceptabel vonden en kunnen wij ons gaan
opmaken voor de nieuwe ronde die rond de
zomer alweer start. Daarbij zullen de oude
thema’s weer boven tafel komen maar dan
ongetwijfeld in het kader van het nieuwe 
contract met sociale partners, en voor een
belangrijke groep van onze leden natuurlijk
de MM5/MM6 discussie waarover wij het
met AkzoNobel niet eens zijn. Voor diegenen
die dit onbekend in de oren klinkt, AkzoNobel
biedt alle medewerkers in de loonschalen
60/61 een ander contract aan dat niet onder
de CAO valt, maar meer lijkt op dat van 
executives met meer kans op een hogere
bonus, maar ook minder zekerheden dan
onder de CAO. U leest meer hierover 
verderop in deze VAI waar de VHP haar
standpunt uitlegt. 

http://www.vhpakzonobel.nl
http://www.vhpakzonobel.nl
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Kwestie rond MM5/6 leidt tot conflict 
tussen VHP en AkzoNobel Nederland

Belangrijk is te weten dat deze hele operatie
naar onze mening in strijd is met de bepalingen
van de CAO. Medewerkers die ingedeeld zijn 
in de functiegroepen 60 en 61 kunnen geen
ander contract aangeboden krijgen, zelfs niet 
op vrijwillige basis. De CAO bepaalt volgend 
de Wet op de CAO de inhoud van de arbeids-
overeenkomst. Anders dan wat veel mensen
denken mag je niet afwijken van een CAO, 
tenzij de CAO zelf daar de ruimte voor geeft. 

Nu AkzoNobel verder niet ingaat op ons aanbod
om binnen de CAO tot een oplossing te komen
kunnen we niet anders dan het aan laten komen
op een geschil. Vrijdag 5 april hebben we dan
ook een brief gestuurd die het geschil hierover
officieel aankaart. Binnen 2 maanden moet er
nu gepoogd worden om tot een oplossing te
komen. Lukt dat niet dan leggen wij het geschil
voor aan de rechter.

(Op de nuvolgende drie pagina’s staat de 
brief die namens de VHP naar AkzoNobel is 
verstuurd onverkort weergegeven).

Chris van Loon,
Bestuurder VHP Akzo Nobel
T. 06 52 52 2014
E. info@vhpakzonobel.nl

Zoals ik u vorige keer berichtte is de 
VHP Akzo Nobel onaangenaam verrast door 
het op grote schaal aanbieden van individuele 
contracten aan medewerkers in de schalen 60
en 61 van de CAO. Onlangs hebben we een
gesprek gehad met de directie van AkzoNobel
Nederland over deze kwestie. Als VHP zien wij
het belang van meer flexibiliteit in arbeids-
voorwaarden en daarmee ruimte om meer in
tijd en geld te kunnen variëren. Helaas blijkt 
dat de belangrijkste reden voor AkzoNobel om
deze contracten aan te bieden is gelegen in de
kostenbesparing op langere termijn. De aanpas-
singen van de inkomens, in vergelijking tot de
CAO, gebeurt immers geheel bepaald door
AkzoNobel. AkzoNobel ziet dat als een belang-
rijk middel om de kostenstijging binnen de 
HP-salarissen te beperken.

Als belangenbehartiger voor onze leden zien wij
dit bepaald anders. Al jarenlang hebben wij ons
gecommitteerd aan de afspraken die op centraal
niveau zijn gemaakt in het kader van een 
gematigde loonontwikkeling. Dit alles in het
belang van de Nederlandse economie. Bij
AkzoNobel heeft dit tot gevolg gehad dat de
CAO-salarissen over de afgelopen tien jaar zelfs
de inflatie niet hebben bijgehouden. Feitelijk
heeft dus iedereen op zijn inkomen ingeleverd.

mailto:info@vhpakzonobel.nl
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contactdag samen te organiseren. We hebben
immers beide invloed op wat met het pensioen
gebeurt. De vakvereniging (dus ook VHP) is 
aanwezig bij het CAO overleg met AkzoNobel 
en kan via die weg haar stem laten horen. 
De VGAN is aangesloten bij een landelijke 
vereniging die tracht de politiek er op aan 
te spreken. 

Een van de onderwerpen die ter tafel kwamen
is: “Voor wie is een dergelijke contactdag van
belang?” We kwamen tot de conclusie dat het
niet alleen de gepensioneerden zijn, maar dat
vooral ook onze leden, die kort voor hun 
pensioen staan, er belang bij hebben goed 
voorgelicht te zijn over hun toekomst. De aan-
gekondigde veranderingen in pensioenland
(Nominale stelsel # Reëel stelsel) is voor hen
ook van groot belang.

Het bestuur zal zich in de komende tijd beraden
over het hoe, waar en met wie we een dergelijke
contactdag zullen organiseren. We zullen u allen
zo spoedig mogelijk daar over informeren.

Al enige tijd is het voornemen van het bestuur
een contactdag te organiseren voor onze post-
actieve leden. De vorige bijeenkomsten voor
deze doelgroep zijn al weer vele jaren terug. 
Zo werd er in 2007 in hotel Haarhuis in Arnhem
de laatste bijeenkomst gehouden. “Toen alles
nog bij het oude was.”

De huidige situatie met de vele verwikkelingen
rond het gepensioneerd raken en het gepensio-
neerd zijn, maar ook over de zorg en ouderen, 
is elke duidelijkheid over hoe het is en wat er
nog gaat komen voor een ieder van belang.
Onderwerpen als het niet aanpassen van het
pensioen aan de prijsindicatie, de gevolgen van
een lage dekkingsgraad, de toezeggingen van
AkzoNobel, de BP regeling, maar ook de 
consequenties van de herindeling van de 
AWBZ veroorzaken onrust waar we als gepensio-
neerden liever niet mee te maken willen hebben. 

We hebben in dat kader contact gezocht met de
VGAN (vereniging Gepensioneerden Akzo Nobel)
om de mogelijkheid te bespreken een dergelijke

Contactdag voor postactieve leden 
van VHP Akzo Nobel

De beste werving is volgens ons nog steeds die
gegeven wordt door collega’s op de locaties.
Stuur deze VAI naar een collega of neem een
collega mee naar een ledenraadpleging en ga 
de discussie aan.
Om jullie te helpen hebben we een pamflet
gemaakt met “Munitie door leden voor leden”:
Waarin onderscheidt de VHP Akzo Nobel
(VHPAN) van de andere bonden?

Hoera het is gelukt, we hebben weer een PR
commissie! Na een lange tijd met veel 
wisselingen in het secretariaat en vertrekkende
leden hebben we de commissie weer “bemand”.
- Maaike Wander (locatie Deventer)
- Jaap van der Wiel (locatie Sassenheim)
- Yvonne van der Laan (secretariaat)
- Anne Marie van den Braken (bestuur)
De PR commissie spant zich in om de website
actueel te houden en inbreng te geven voor
ledenwerving.

PR-commissie

http://www.vhpakzonobel.nl/2013/waarin-onderscheidt-de-vhp-akzo-nobel-vhpan-van-de-andere-bonden/
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Een cursus voor AkzoNobel?

waarbij je leidinggevende je prestaties volgt en daarover

met je praat en geen terugkoppeling met een elektronisch

formulier op afstand, waarbij je nauwelijks kunt spreken

van een effectieve communicatie.

Nee, dat is nog niet bij de directie van AkzoNobel door-

gedrongen. Die willen zonder daarbij de vakorganisaties

te raadplegen een grote groep medewerkers uit de CAO

halen door ze een individueel contract aan te bieden

waarbij je een worst wordt voorgehouden en waarbij 

je in het vervolg wat meer gaat werken tegen een 

kleine compensatie. 

Gek, maar ik kan me herinneren dat toen al die verlof-

dagen in 1997 werden ingevoerd, de VHP Akzo Nobel al

vond dat dit een vrije keuze zou moeten zijn, want dat de

functies zich niet leenden voor zo veel verlofdagen. Dat

was toen ook een reden om niet met de CAO akkoord te

gaan. En terecht blijkt nu achteraf, maar daar zal je

AkzoNobel niet over horen. Intussen hebben medewerkers

hun leven anders ingericht en kunnen zij die verlofdagen

prima gebruiken voor ouderschapsverlof of gewoon om af

en toe even uit te blazen van de hectiek van het werk. 

AkzoNobel heeft veel cursussen voor medewerkers 

waarbij ze herinnerd worden aan hun plichten zoals “Code

of Conduct”, “Anti-Trust”, etc., maar blijkbaar geldt dit

alleen voor de eenvoudige medewerker. AkzoNobel is erg

bezig met “compliance”, waaruit je zou kunnen opmaken

dat het belangrijk voor het bedrijf is zich de wet te 

houden. Nou, blijkbaar moeten er weer een paar 

cursussen bijkomen nl. “Ik neem mijn medewerkers 

serieus” en “Ik houd me aan de Nederlandse wet”.

Immers, wanneer je , zonder overleg met vakverenigingen,

schalen uit de CAO haalt toon je weinig respect naar je

medewerkers en is “compliance” ver te zoeken. Dat is niet

goed voor een duurzame relatie en vragen om problemen. 

Stein

Het valt me op dat veel personeel mij tegenwoordig heel

vriendelijk welkom heet als ik een winkel binnen kom.

Kennelijk is het weer duidelijk waar het geld vandaan

komt, dat voor het salaris zorgt. Zouden al die winkels 

dat zelf hebben bedacht of is er een goedkope cursus

klantvriendelijkheid op de markt die door een of ander

adviesbureau wordt aanbevolen. Ook wordt ik bijna 

doodgegooid met enquêtes over hoe ik de service vond 

en als ik klaag dan heb ik zelfs het gevoel dat er naar me

geluisterd wordt. Dat is een hele verandering met 5 jaar

geleden toen er van crisis nog geen sprake was en het

bijna onmogelijk was om een bestelling in een keer goed

thuisbezorgd te krijgen.

Ik moet eerlijk zeggen dat het me als klant een goed

gevoel geeft, want ik doe er weer toe! Wellicht vindt het

winkelpersoneel het misschien ook wel prettig om even

contact te hebben met de klant en niet alleen maar 

vakken te vullen en aankopen langs de scanner te laten

glijden, in een poging om een zo groot mogelijke omzet

per medewerker te halen. Tegelijk vraag ik me af of hun

werkgever ook aandacht heeft voor hen en misschien wel

spontaan naar ze luistert, want net als bij klanten kun 

je veel leren van je eigen medewerkers als het gaat om

verbeteringen. Daar heb je echt geen dure consultants

voor nodig en waarschijnlijk creëer je zo ook meer 

draagvlak onder het personeel zodat invoering van een

verandering sneller gaat.

Ik hoop wel, dat het duidelijk weer wordt dat bij alle

bedrijven het succes niet aan de inspanningen van 

enkele individuen te danken is, maar dat een goede

samenwerking tussen de medewerkers de kern is van 

succes. Deze bankencrisis heeft wel laten zien dat 

bonussen voor individuen niet helpen als de prestaties

van het “team” daar los van staan en door de individuele

medewerker niet te beïnvloeden of te verifiëren zijn. Een

lichtpunt is dat er al banken zijn waar dit besef begint

door te dringen en waar individuele bonussen zijn 

afgezworen. Gewoon werken voor een vaste beloning en
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Lid van de VHP Akzo Nobel voor € 60,50*!!

Wist u dat als u lid wordt van de
VHP Akzo Nobel, u in het eerste 
jaar netto slechts € 60,50,-* 
contributie betaalt? En in de 
daaropvolgende jaren netto nog
geen € 81,-* 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.

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 €168) 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

