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Uit de ledenraad

Afgelopen dinsdag 20 november is de ledenraad van de VHP Akzo Nobel weer bij elkaar
geweest. Aanwezig waren ledenraadvertegenwoordigers Mike Kort (Arnhem), Peter Remco
Vellinga (Amersfoort) en Dimitri Agterveld (Deventer, Hengelo, Herkenbosch) waarmee
voornamelijk de Chemie-locaties vertegenwoordigd waren. Jammer, dat de opkomst zo
laag was, want dat maakt het lastig voor de vereniging om een voorstel te doen waar de
leden achter zullen gaan staan.

Belastingteruggave Vakbondscontributie

CAO onderhandelingen

Wat vinden de bonden en wat is het verschil met

AkzoNobel. Bekijk hier het Pamflet CAO

De vakorganisaties willen graag weten wat jullie mening

is dus kom naar de ledenraadplegingen. Hieronder de

data per locatie.

Locatie: Datum: tijdstippen: Plaats: Bestuurder

Delfzijl: 28 nov. 10:00 en 15:00 Bedrijfsrestaurant west Ron

Groot Ammers: 28 nov. 14:00 Bedrijfsrestaurant Jacintha

Hengelo: 3 dec. Ron 

Deventer: 5 dec. Jelle

Rotterdam: 5 dec. 14:00 en 15:45 Vergaderzaal D110 Jelle

Wapenveld: 6 dec. Ron

Sassenheim: 6 dec. Ron

Herkenbosch: 11 dec. Ron

Amersfoort: 12 dec. Chris

Arnhem: 11 dec. Chris

Kadervergadering, gezamenlijk: 17 dec. allen

Kun je niet komen? 

Spreek je dan uit via je locatiecontactpersoon.

De locatiecontactpersonen zullen het voorstel van de

VHP Akzo Nobel met hun achterban communiceren.

Zoals elk jaar maken wij jullie er op attent dat via

AkzoNobel belastingteruggave van de contributie kan

worden aangevraagd. Indien je in het jaar 2012 nog

gebruik wilt maken van de regeling dan moeten de

betreffende ondertekende stukken uiterlijk maandag 3

december aanstaande aangeleverd zijn bij HR Services

Nederland. 

Ga naar het Formulier. 

http://bit.ly/V1YJ5E
http://www.vhpakzonobel.nl/categorie/cao-nieuws/
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en Deventer, Delfzijl, Rotterdam en Sassenheim) 

hebben een vertegenwoordiger en veelal ook een

plaatsvervanger. Sassenheim wordt vooralsnog door

een ad interim vertegenwoordigd en zoekt iemand die

die taak over kan nemen. De kleinere locaties (Hengelo,

Geleen, Groot Ammers, Herkenbosch, Amerzoden en

Wapenveld) hebben geen eigen vertegenwoordiger en

hun belangen worden bediend door vertegenwoordigers

uit de grotere locaties. Leden die tijdelijk in het 

buitenland werken (Expats) worden ook op die wijze

vertegenwoordigd. 

Hieronder volgt een lijst waaruit blijkt wie wie vertegen-

woordigt. Schroom niet om deze mensen aan te spre-

ken ook al kom je elkaar niet regelmatig tegen. Ben je

lid op een locatie zonder vertegenwoordiger dan kun je

je natuurlijk ook aanmelden als locatievertegenwoordi-

ger en zo voor jouw locatie meer invloed uitoefenen.

De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd

door locatievertegenwoordigers. Die vertegenwoordi-

gers maken tevens deel uit van de ledenraad van de

VHP. Het zijn die mensen die een cruciale schakel 

vormen tussen de leden en het bestuur. Zij proberen 

de stemming onder de leden te peilen en die tijdens 

de ledenraadvergadering of bij andere gelegenheden

onder de aandacht te brengen. Zij organiseren op de

sites bijeenkomsten om toelichting te krijgen over

belangrijke onderwerpen. Als schakel zullen de verte-

genwoordigers ook mededelingen vanuit het bestuur

onder de aandacht van de leden brengen. Naast de

vele communicatiemiddelen die het bestuur ter 

beschikking heeft kunnen zij met pamfletten en mails

zaken onder de aandacht brengen.

Tot ons ongenoegen heeft niet elke locatie een 

vertegenwoordiger. De grote sites (Arnhem, Amersfoort
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Locatievertegenwoordigers 

Locatie vertegenwoordiger(s) email adres(sen)

Amersfoort Peter Remco Vellinga peterremco.vellinga@akzonobel.com

Arnhem Mike Kort / Henk Gerdsen michael.kort@akzonobel.com

Buitenland Mike Kort / Henk Gerdsen

Delfzijl Roel van Wezel roel.vanwezel@akzonobel.com

Deventer Dimitri van Agterveld / dimitri.vanagterveld@akzonobel.com

Paul Verwer paul.verwer@akzonobel.com

Hengelo Dimitri van Agterveld / dimitri.vanagterveld@akzonobel.com

Paul Verwer paul.verwer@akzonobel.com

Geleen (Elotex) Dimitri van Agterveld / dimitri.vanagterveld@akzonobel.com

Paul Verwer paul.verwer@akzonobel.com

Herkenbosch Dimitri van Agterveld / dimitri.vanagterveld@akzonobel.com

Paul Verwer paul.verwer@akzonobel.com

Rotterdam Jan van Popering/ jan.van.popering@akzonobel.com

Frank van Haastrecht frank.vanhaastrecht@akzonobel.com

Sassenheim Loek van Driel (a.i.) loek.vandriel@akzonobel.com

Groot Ammers Loek van Driel (a.i.) loek.vandriel@akzonobel.com

Wapenveld Loek van Driel (a.i.) loek.vandriel@akzonobel.com

Ammerzoden Loek van Driel (a.i.) loek.vandriel@akzonobel.com
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Maar, krijgen we niet de regering die we verdienen?

Veel werknemers nemen al jaren niet meer de moeite

om lid te zijn van een Vereniging van Werknemers die

voor hun belangen opkomt. De Vakbeweging in

Nederland kan op die manier geen tegenkracht meer

vormen en zal zich ongetwijfeld bij de nieuwe situatie

moeten neerleggen. Bij gebrek aan ideeën zijn het de

boekhouder-politici die, op basis van economische

modellen, feitelijk gaan bepalen hoe ons inkomen er

de komende jaren uit gaat zien. Zolang werknemers

zich niet meer aaneensluiten zal daar voorlopig geen

eind aan komen.

Bij AkzoNobel is het niet anders. Zolang de CAO-

onderhandelaars zich gesteund weten door voldoende

leden zal de werkgever geneigd zijn daarmee rekening

te houden. Brokkelt de steun af door desinteresse of

gemakzucht dan komt er een moment dat de werk-

gever andere partijen gaat zoeken om tot arbeids-

voorwaardenvorming te komen. Dit betekent dat ook

de vakorganisaties op zoek moeten naar mogelijkhe-

den om het draagvlak onder hun arbeidsvoorwaarden-

beleid te vergroten. Ideeën zijn van harte welkom.

Chris van Loon,

Bestuurder VHP Akzo Nobel

Euforie alom over een snelle formatie. Na lezing van de

afspraken tussen PvdA en VVD sloeg de blijdschap al

snel om in boosheid en ongerustheid. 

De WW gaat in feite van maximaal 38 maanden naar

maximaal 12 maanden. Met een vooruitzicht van veel

nieuwe ontslagen van -veelal de oudere- werknemers

zal dit desastreuze gevolgen hebben voor de inkomens-

positie na ontslag. De toekomstige pensioenopbouw in

Nederland gaat in het vervolg uit van een ambitie van

63% van het laatstverdiende inkomen. Meer pensioen

kun je dus straks bij een ononderbroken diensttijd van

42 jaar, niet meer opbouwen. Als je er van uit gaat dat

toekomstige gepensioneerden meer moeten gaan 

bijdragen aan zorg dan vraag ik mij af waar zij dat 

dan nog van moeten betalen. Met name voor jongeren

is dit een zeer onverstandige maatregel die de 

solidariteit binnen het Nederlandse Pensioenstelsel

ernstig ondergraaft. 

De versobering van de ontslagvergoedingen in 

combinatie met het verminderen van de WW-duur is

desastreus voor het middelbaar- en hoger personeel.

De PvdA laat zien weinig op te hebben met de belan-

gen van de werknemers in het algemeen en die van de

middengroepen in het bijzonder.

Regeerakkoord geeft weinig hoop

Levensloopregeling

Zoals eerder bekend gemaakt kun je als lid van de VHP

Akzo Nobel gebruikmaken van een tweede aanbieder

voor de levensloopregeling. Hierdoor is een gespaard

bedrag boven €100000 gegarandeerd, maar CB

Achmea biedt teven een hogere rente dan de standaard

regeling via AkzoNobel (Aegon). CB. Om te controleren

of iemand lid is van de VHP Akzo Nobel heeft CB

Achmea een tweede werkgeversnummer geïntrodu-

ceerd. Let dus op er zijn nu twee werkgevers in het spel

nl de VHP Akzo Nobel en AkzoNobel. 

Hoewel in de brief aan de leden is aangegeven dat het

VHP Akzo Nobel werkgeversnummer uitsluitend voor

de levensloop bedoeld is heeft een lid toch ook andere

verzekeringsproducten via het VHP Akzo Nobel werk-

geversnummer van Achmea afgenomen. Daar zit geen

collectiviteitkorting op! Wil je andere verzekerings-

producten afnemen bij Centraal Beheer Achmea met

collectiviteitskorting via AkzoNobel dan moet je daar-

voor het AkzoNobel werkgeversnummer gebruiken. 

Het verdient aanbeveling de VHP Akzo Nobel collec-

tieve levenslooprekening breed binnen AkzoNobel 

kringen te promoten: hang de poster op om deze 

collectieve levenslooprekening breed binnen 

AkzoNobel-kringen te promoten.

http://www.vhpakzonobel.nl/wp-content/uploads/2012/11/Levensloop-Poster.pdf
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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!
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