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De stand van het land …
Beste leden van de VHP Akzo Nobel, 

verder praten met
vertegenwoordigers
van YAN over wat er
leeft bij hun leden.
Het bestuur van de
VHP vindt contact met een groep als YAN
belangrijk aangezien het anno 2014 niet
meer zo vanzelfsprekend is vooral voor 
jongere medewerkers om door middel van
betaald lidmaatschap van een vereniging
inspraak te organiseren. Wellicht meer 
daarover in een volgende VAI.

Voor nu wens ik jullie veel leesplezier!

Harry Brouns
Voorzitter VHP Akzo Nobel
info@vhpakzonobel.nl

Het is alweer een tijd geleden dat de vorige
VAI uitkwam, daarom de hoogste tijd voor
deze update. Misschien denken jullie dat er
weinig is gebeurd, maar er is een nieuw 
sociaal plan, de discussie rond de MM5/6
regeling nadert zijn ontknoping en het thema
duurzame inzetbaarheid begint meer vorm te
krijgen. Daarnaast zijn de onderhandelingen
voor de nieuwe CAO zo goed als begonnen.
Over deze zaken worden jullie allemaal 
geïnformeerd in deze VAI. 

Wat de pensioenregeling aangaat heeft de
overheid inmiddels stappen genomen door 
de beperking van het zogenaamde
‘Witteveenkader’ dat aangeeft met welk 
percentage het pensioen mag worden 
opgebouwd in een periode. Er zijn echter nog
steeds genoeg onduidelijkheden rondom het
financieel toetsingskader waardoor ‘het
ombouwen’ van de pensioenregeling van
AkzoNobel de komende tijd nog wel de 
nodige discussie zal vragen.

De ‘jonge’ medewerkers van AkzoNobel 
verenigd in YAN (Your AkzoNobel) hebben
hun interesse voor de CAO kenbaar gemaakt
de afgelopen maand door een bijeenkomst te
organiseren waar zowel AkzoNobel als de
VHP het belang van de dialoog tussen 
werkgever en werknemer op arbeidsvoor-
waardelijk gebied hebben benadrukt. Als 
vervolg daarop gaat de VHP binnenkort 

YAN bijeenkomst over de waarde 
en het nut van een CAO.
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1. De MM5/6 regeling betreft met name de
beloningsparagraaf en de paragraaf met
betrekking tot de arbeidstijd. Alle andere
arbeidsvoorwaarden zullen één op één met
de CAO gekoppeld blijven.

2. De VHP Akzo Nobel is en blijft gespreks-
partner met betrekking tot de rechtspositie
van de medewerkers MM5/6 en zal jaarlijks
inzicht krijgen in de achtergronden van de
aanpassingen van de beloning van deze
groep. Op deze wijze kan de VHP voor u
bewaken dat de beloningsaanpassingen in lijn
zijn met wat er in de markt gebeurt.

3. Medewerkers die een MM5/6 rechtspositie
kiezen hebben het recht om de verlofdagen
die verwerkt zijn in de beloning, dan wel 
vervallen, terug te kopen. Het gaat hier om
een maximum van 16 verlofdagen. Samen
met de standaard 30 vakantiedagen betekent
dit een totaal van 46 dagen per jaar. 
Dit betekent dat er de ruimte is om de 
werk-privé balans afhankelijk van de eigen
situatie aan te passen.

4. De keuze voor MM5/6 is eenmalig, d.w.z.
eenmaal gekozen blijft gekozen. 

We zijn nu bezig de puntjes op de ï te zetten. 
De teksten moeten nu opgesteld worden.

De VHP Akzo Nobel gaat er van uit dat we 
tijdens de lopende CAO-onderhandelingen, over
de CAO voor het Hoger Personeel, deze kwestie
formeel kunnen regelen. We houden jullie op 
de hoogte.

Chris van Loon,
Bestuurder-Adviseur VHP Akzo Nobel

Na maandenlange onderhandelingen over de
kwestie rond MM5/6 lijkt er nu sprake te zijn
van een belangrijke doorbraak. De VHP Akzo
Nobel heeft steeds als eis gesteld dat 
medewerkers die in een dergelijke functie 
worden benoemd, de keuze zouden krijgen 
tussen een CAO-rechtspositie op basis van
schaal 60/61 of een individueel arbeidscontract
op basis van de rechtspositie MM5/6. Daarbij is
door ons als voorwaarde gesteld dat iedereen
die tot nu toe de keuze niet gehad heeft, deze
keuze alsnog (eenmalig) behoort te krijgen.

De directie van AkzoNobel lijkt nu bereid zich,
omwille van het akkoord, bij een dergelijke 
eenmalige keuze voor reeds benoemde 
medewerkers neer te leggen.

Partijen waren het al eens over de 
navolgende punten:

Doorbraak in overleg VHP Akzo Nobel 
over MM5/6
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Staatssecretaris Klijnsma deze regels vaststelt.
Zolang die regels niet bekend zijn is het niet
mogelijk om het nieuwe pensioenstelsel in 
te richten.

AkzoNobel wil zich voorlopig beperken tot het
invoeren van het lagere opbouwpercentage voor
de pensioenregelingen onder de toezegging dat
de huidige financiële middelen beschikbaar 
blijven voor de hervorming van onze pensioen-
regeling.  De VHP Akzo Nobel is van mening dat
we uit moeten blijven gaan van de pensioen-
ambitie dat een pensioeninkomen (incl. AOW),
bij een gemiddelde carrière, bij een volledige
opbouw van 42 jaar, uitkomt op 70% van het
laatstverdiende inkomen. Daarnaast vinden wij
dat het nog steeds noodzakelijk is om bij 
pensionering een nabestaandenpensioen te 
realiseren omdat partners vandaag de dag nog
steeds geen gelijkwaardig inkomen en pensioen
genieten. Om dit te realiseren zullen we, 
naast een ouderdomspensioen, ook weer een
nabestaandenpensioen moeten opbouwen. 
Op onze vraag wat AkzoNobel een fatsoenlijk
pensioen vindt kon de directie nog geen 
antwoord geven. Daar zullen we de volgende
keer verder over doorpraten.

Het volgende CAO overleg is op dinsdag 17 juni
a.s. Hebben jullie opmerkingen of suggesties,
laat het ons weten via de mail: 
info@vhpakzonobel.nl

Chris van Loon,
Bestuurder-Adviseur VHP Akzo Nobel

Op 11 juni zijn de CAO onderhandelingen voor
een nieuwe CAO AkzoNobel 2014/2015 gestart.

Hierbij treffen jullie de voorstellen aan zoals
deze door de VHP Akzo Nobel zijn ingediend.

Partijen hebben hun voorstellen wederzijds 
toegelicht. AkzoNobel zet, zoals verwacht, in op
het versoberen van de CAO ten aanzien van 
artikelen die ouderen extra faciliteiten bieden.
Nu het project Duurzame Inzetbaarheid van
start is gegaan, acht AkzoNobel de tijd rijp om
een aantal beperkingen in de inzet van ouderen,
zoals het niet meer hoeven verrichten van 
consignatie en overwerk, te verwijderen.
Daarnaast wil men af van de salarisgarantie 
bij vrijwillige demotie voor degenen ouder dan
55 jaar. De toekenning van leeftijdsdagen wil
AkzoNobel bevriezen op de stand 1 juli 2014.
Een concreet loonbod wil AkzoNobel nog niet
doen. Wel geeft AkzoNobel nu al aan dat een
nullijn voor DECO/EB noodzakelijk is gezien 
hun positie in de markt.

Met betrekking tot de looptijd zijn partijen het
eens dat een contract voor één jaar op dit
moment de beste optie is.  Er ligt weliswaar nu
een Wet die de opbouw van het ouderdoms-
pensioen beperkt tot 1,875% per jaar; het
noodzakelijke wettelijke financieel toezichtskader
(FTK), dat ook voorschriften dient te geven over
de financieringsstructuur van pensioenen en 
bijkomende financiële regels m.b.t. wettelijke
opslagen en het kader voor de te verrekenen
rente-inkomsten ontbreekt nog steeds. Er is nog
steeds geen zicht op het moment waarop

1e Ronde CAO overleg
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bestuurslid afgemaakt. Door de vrije tijd was 
er ook meer tijd voor het vernieuwen van de
website, het samenstellen van de VAI  en 
pogingen om de VHP Akzo Nobel in beeld te
houden bij onze doelgroep.

Achteraf is deze periode een mooie manier
geweest om af te kicken van AkzoNobel terwijl
ik toch contact bleef houden met mijn oud 
collega’s. Ik ben blij dat Ruud Korbee intussen
bereid is gevonden om de website te beheren en
dat er iemand gevonden is die de PR-zaken in
het bestuur gaat overnemen.

Ik vermaak me intussen met mijn tuin, mijn
gitaar, mijn bijen en al die dingen waardoor ik
nog steeds tijd te kort kom. Ik hoop dat het 
jullie goed gaat en wie weet tot ziens!

Anne Marie van den Braken

Na een loopbaan bij AkzoNobel en vele 
functies bij VHP Akzo Nobel regelt 
Anne Marie nu haar bijen.

Mijn bestuurslidmaatschap is al weer enige tijd
geleden , maar toch vind ik het leuk om via de
VAI nog een keer afscheid te kunnen nemen 
van de leden van de VHP Akzo Nobel.  Na vele
jaren de VAI te hebben samengesteld zal dit
waarschijnlijk wel het laatste stukje van mijn
hand zijn dat jullie in de VAI lezen. Drie jaar
geleden heb ik besloten om mijn baan bij
AkzoNobel  op te zeggen om al die dingen te
gaan doen waar ik nooit tijd voor had. Dat gold
niet voor de VHP Akzo Nobel, daar heb ik 
mijn laatste termijn gewoon als “niet-actief”

Afscheid
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Reorganisaties 2014

Door HR aangeleverde informatie over 
lopende en toekomstige reorganisaties:
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Plus ça change, plus c’est la même chose

wereld van AkzoNobel langzaam maar zeker
krimpt in West Europa terwijl, de crisis 
daargelaten, het bedrijf AkzoNobel nog
steeds goed geld verdient. Alleen is Europa
daarin de afgelopen jaren minder belangrijk
geworden. Want goed moet altijd beter 
worden anders boeren we achteruit, of zo
zegt men.

Dan hoop ik altijd maar dat over 10 of 20
jaar AkzoNobel in Europa meer zal zijn dan 
5 verkoopkantoren in enkele grote steden,
waarbij alle productie elders in de wereld
wordt gerealiseerd. Want als je niet meer 
produceert dan verlies je het vermogen om te
vernieuwen en behoud je ook geen echte
werkgelegenheid voor de maatschappij. De
maatschappij is meer dan banken en 
informatietechnologie, juist die ontlenen 
hun bestaansrecht aan productie van de 
landbouw en de (chemische) industrie en 
niet andersom.

In ieder geval zien we bij AkzoNobel dat 
de modernisering ons terugbrengt naar 
locaties die weer één organisatie worden en 
productiemanagement dat vanuit de BU
wordt aangestuurd in plaats van een sBU die
dan weer een verkooporganisatie wordt. Dat
concept ken ik nog wel van voor 1990. Het
verleden is de toekomst zeg ik dan maar, zij
het zonder garanties net als bij beleggingen.

Nu nog de schouders onder het creëren van
werkgelegenheid, maar dat gaat gebeuren als
de winst weer toeneemt, toch?

Stein.

De vorige VAI heb ik geschreven over 
veranderen en de energie die dat kost, ik ga
op dat thema nog maar even door, met het
gevaar dat ik te boek kom te staan als een
conservatieve mopperkont. Maar ach, ik 
word er ook niet jonger op en beloof ik jullie
dat ik de volgende keer over iets totaal
anders zal schrijven.

Misschien dat jullie het nog niet gemerkt 
hebben, maar AkzoNobel staat bol van de
veranderingen. Het begon nog rustig enige
tijd geleden met het aantreden van dhr.
Büchner, maar inmiddels gaan de functionele
kolommen allemaal op de schop, overal 
verdwijnen functieplaatsen met de stille trom.
Natuurlijk hebben we allemaal de aanstaande
sluiting van de productiefaciliteiten in
Deventer van enige afstand opgenomen en
staan we nu voor aanzienlijke veranderingen
in Specialty Chemicals. Hoofdthema is de
opsplitsing van BU FC naar twee nieuwe BUs
die eigenlijk vertrouwd aanvoelen en de 
wijziging in de Integrated Supply Chain 
waardoor alle productiefaciliteiten recht-
streeks vanuit de BU aangestuurd zullen 
gaan worden.

Prima zullen jullie wellicht denken, het is 
allemaal bedoeld om winstgevend te blijven
als AkzoNobel waardoor wij allemaal ook in
de toekomst een boterham kunnen blijven
verdienen. Dat is natuurlijk waar, maar 
we zullen die boterham verdienen met 
beduidend minder medewerkers in Nederland
c.q. Europa en dat is uiteindelijk voor de 
economie in Nederland geen winst, tenzij je
redeneert dat minder dan voorheen nog altijd
meer is dan niets. Kortom, we merken dat de
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Lid van de VHP Akzo Nobel voor € 63,40*!!

Wist u dat als u lid wordt van de
VHP Akzo Nobel, u in het eerste 
jaar netto slechts € 63,40,-* 
contributie betaalt? En in de 
daaropvolgende jaren netto nog
geen € 84,50* 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 €176,=) 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

