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1. Een nieuw jaar vol veranderingen 
 
Beste leden van de VHP Akzo Nobel, 
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. Er is achter de schermen veel voorgevallen waar 
we de komende tijd nog over zullen horen.  
Allereerst is er eindelijk uitzicht op een nieuwe CAO. Er ligt na een 
ongewoon lange tijd van wachten en heen en weer schuiven een 
onderhandelingsresultaat. De leden krijgen begin 2016 het laatste 
woord hierover nadat de ledenraad bepaald heeft welk advies aan 
jullie als leden te geven. Onze CAO-commissie is zoals altijd kritisch 
over het bereikte resultaat, de details zullen in de eerste nieuwsbrief 
2016 worden gepubliceerd.  
Rond de zomer heeft het bestuur een enquête gehouden onder leden 
om te bepalen welke wensen jullie hebben zodat het bestuur ook voldoende input krijgt 
voor de koers van de vereniging. Wat opvalt is de loyaliteit van de leden maar ook de 
behoefte aan informatie, waarvan wij als bestuur de vorm waarin die wordt aangeleverd 
zullen moeten moderniseren. 
Onze penningmeester geeft enige uitleg over onze financiële situatie en geeft aan wat er is 
veranderd aan de contributie. 
Stein geeft zijn eigen blik op het nieuwe werken waar velen van ons mee maken krijgen, dat 
geeft altijd stof tot nadenken. Misschien zien we straks onze collega’s niet meer dagelijks, 
althans niet in fysieke vorm en werken we straks allemaal “from dusk till dawn”. Want de 
digitale middelen maken ons werk steeds meer kantooronafhankelijk. 
Tot slot de VHP zelf. We staan aan de vooravond van een grote verandering. Het bestuur van 
vakbond De Unie heeft na een lange periode van overleg ermee ingestemd om de 
onderhandelingstafel bij AkzoNobel te verlaten en zal de leden verzoeken zich aan te sluiten 
bij de VHP AkzoNobel onder de nieuwe verenigingsnaam VMHP AkzoNobel. Samen staan we 
namelijk sterker, waarbij gebleken is dat verenigingen met een duidelijke bedrijfsidentiteit 
de leden het meest aanspreken. Natuurlijk doen we dat onder de overkoepelende vlag van 
de UOV (www.uov.nl) waarvan de V(M)HP al sinds het begin deelt uit maakt. Dat zal zijn 
beslag krijgen in het eerste kwartaal van 2016 met een nieuw verenigingsbestuur, daarover 
zullen jullie in de eerstvolgende (louter nog digitale) VAI meer horen. In elk geval zien jullie in 
2016 het nieuwe logo al van meet af aan in de communicatie. 
Veel leesplezier en blijf geëngageerd want de VHP Akzo Nobel is er voor jullie maar vooral 
door jullie,  Harry Brouns, voorzitter VMHP AkzoNobel 
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2. Inleiding

Na jarenlang onze informatie gedeeld te hebben door onze VAI naar 
onze leden toe te sturen hebben we in 2008 de digitale weg voor dat 
doel gekozen. Twee a drie keer per jaar verscheen een uitgebreid 
verhaal over de ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging die 
voor onze leden van belang zijn. Enkele (gepensioneerde) leden, 
waarvan we geen mailadres kenden, bleven we een afgedrukt 
exemplaar via de post toesturen. De tijden veranderen en ook het 
gebruik van de “digitale snelweg” bleef niet hetzelfde. Er is behoefte 
gebleken aan actuele, korte en snel bereikbare informatie. Wachten 
op de VAI belemmert het actuele karakter. Het bestuur heeft besloten elke keer als er 
informatie voor de leden van belang is, dan via de mail een link naar onze website 
(info@vmhpakzonobel.nl) te sturen zodat het bericht eenvoudig en snel te lezen is.   
Deze aanpak heeft wel consequenties voor onze (inmiddels afgenomen aantal) leden waar 
we geen mailadres van hebben. Hen zullen we deze VAI nog via de post toesturen en daarbij 
vragen of ze inmiddels wel een mailadres hebben zodat ze dat kunnen opsturen naar onze 
administratie. 
Bij deze wensen we eenieder een gezond en succesvol 2016. 
 
Gerhard Setz, secretaris en (tijdelijk) Pr-functionaris VMHP AkzoNobel 
 
 

3. De VMHP Akzo Nobel zoekt nieuwe bestuursleden! 
 

Beste leden van de VMHP Akzo Nobel, 
Onze vereniging is niet alleen van de leden, maar wordt ook gerund 
door de leden in de vorm van een dagelijks bestuur van 5 personen.   
Het is voor mij en de andere bestuursleden altijd een voorrecht 
geweest om jullie belangen bij de directie AkzoNobel te 
vertegenwoordigen en ik denk dat elk lid de kans moet krijgen om 
een tijd in het bestuur van onze vereniging mee te besturen.  
Wellicht roept deze oproep vragen op en misschien zelfs wat 
terughoudendheid. Ik nodig jullie daarom van harte uit om contact 
met mij op te nemen om die vragen te stellen die je beantwoord zou willen hebben om te 
overwegen om eens in het bestuur plaats te nemen. Ik kan alleen maar zeggen dat het een 
leerzame ervaring is en nog leuk/interessant ook. 
Daarom bel of e-mail mij: 
mailto:harry.brouns@akzonobel.com 
tel. 088 - 696 6262 
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Er is ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden. Het bestuur beslist zelf wie welke rol op zich 
neemt binnen het bestuur. Er zijn ook commissies waarin leden plaatsnemen om bij 
specifieke onderwerpen het bestuur te ondersteunen. 
Ik hoop snel van jullie te horen! 
Harry Brouns, Voorzitter VMHP AkzoNobel 
 
 

4. De enquête onder onze actieve leden. 
 
Hoe ziet de toekomst van de VMHP AkzoNobel eruit? Deze vraag had het bestuur van de 
VHP Akzo Nobel zichzelf in het voorjaar van 2015 gesteld. Om die vraag te kunnen 
beantwoorden had zij inzicht nodig in de beleving van het lidmaatschap van haar leden. Wat 
vinden de leden relevant en interessant en welke dienstverlening en/of 
informatievoorziening wordt mogelijk gemist? Hiertoe heeft bestuur in samenwerking met 
de UOV een enquête opgesteld. 
Met de uitkomsten van dit onderzoek wil de VMHP AkzoNobel niet alleen haar huidige leden 
beter bedienen, maar ook nieuwe leden aan zich binden. Als het over de toekomst en 
nieuwe leden gaat wordt direct gedacht aan de jeugdige medewerkers. Om van die groep 
ook te horen of men onze vereniging kent en hoe men denkt over de dienstverlening is 
separaat een enquête gemaakt en verzonden aan de leden van YAN. De resultaten van die 
enquête zullen we binnenkort ook publiceren.  
In september is een enquête naar de actieve leden gestuurd. Meer dan een derde (38%) van 
de actieve leden heeft meegedaan aan de enquête, hetgeen betekent dat meer dan de helft 
niet de behoefte voelde hieraan mee te doen. 
Een samenvatting van de uitslagen geeft aan dat: 

 De meeste leden lid zijn geworden via een collega. 

 De keuze voor de VHP AkzoNobel komt vooral door het feit dat zij zich exclusief richt 

op het middenkader en hoger personeel en de werkgever het beste kent. 

 Het meeste belang wordt gehecht aan de 

behartiging van sociaaleconomische belangen.   

 De deelnemers geven aan dat “overleg met de 

werkgever” bij conflicten het beste alternatief 

voor een staking is. 

 VHP AkzoNobel heeft zeer loyale reden: meer dan 

driekwart zou het lidmaatschap onvoorwaardelijk aan anderen aanbevelen. 

 Veel leden zijn bereid om bij te dragen aan het voortbestaan van VHP AkzoNobel: het 

liefst denkt men constructief mee, maar er wordt ook aangeboden om actief en 

concreet mee te werken. 
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 Er is regelmatig contact met VHP AkzoNobel. Het ging dan vooral over cao- en 

pensioenkwesties en verliepen in de meeste gevallen naar tevredenheid. 

 De dienstverlening die het best scoort is de hulp bij cao-kwesties, gevolgd door 

individuele hulp bij arbeidszaken. 

 De dienstverlening wordt als zeer betrouwbaar, actueel, betrokken en deskundig 

ervaren. 

Extra aandachts- en verbeterpunten: 

 40 deelnemers geven aan welke dienstverlening zij missen. Het meest wordt 

genoemd: 

 Pensioenvoorlichting, cao-informatie, prominentere aanwezigheid, meer 

voorlichtingsbijeenkomsten 

 Bij de volgende cao-onderhandelingen mag van de deelnemers meer op 

pensioenvoorzieningen en salaris ingezet worden. 

Waardering: 

 De meeste deelnemers zijn tevreden over de belangenbehartiging door de VHP Akzo 

Nobel rondom het cao-proces. 

 De collectieve belangenbehartiging scoort op alle onderdelen goed. 

 De totale dienstverlening van de VHP Akzo Nobel 

krijgt van de respondenten rapportcijfer 7,4   

 Qua communicatie hebben digitale 

nieuwsbrieven de voorkeur. 

 Aan persoonlijke bijeenkomsten en de website 

wordt belang gehecht.  

 Leden bezoeken de website voornamelijk voor actualiteiten. De website wordt ook 

gezien als naslagwerk en gebruikt om contactgegevens te zoeken.   

 Er wordt voornamelijk aangegeven dat het wel actueler mag.  

 De ledenbijeenkomsten worden goed bezocht. Redenen om er niet naar toe te gaan 

zijn voornamelijk tijdgebrek en te ver uit de buurt. Video-conference wordt 

aanbevolen. 

 Redenen om de ledenbijeenkomsten wél te bezoeken zijn de mogelijkheid met elkaar 

te discussiëren en dat de bijeenkomsten relevant en nuttig zijn. 

 Een derde wil graag vrijblijvend met VHP Akzo Nobel meedenken en ideeën 

aandragen.  

 Een derde wil ook concreet een bijdrage leveren door middel van ledenwerving, 

meehelpen bij een activiteit of door in een commissie/het bestuur deel te nemen. 
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5. Onze financiële situatie en de contributie 
 

Vanwege verschillende redenen en niet in de laatste plaats de laag blijvende rente staan de 
inkomsten van de vereniging onder druk. Zodoende is de afgelopen 
jaren steeds een verlies van enkele duizenden euro’s geboekt.  
Hoewel de financiële basis van onze vereniging nog steeds gezond is zal 
zo’n structureel verlies op de lange termijn niet houdbaar zijn. Een voor 
de hand liggende oplossing is een aanzienlijke verhoging van de 
contributie.  
Het verwachte samengaan met de Unie (voorzien voor de eerste helft 
van 2016) biedt echter perspectief op een toename van het aantal 
leden. In dat licht heeft de ledenraad op 3 november jongstleden 
besloten tot een beperkte contributieverhoging van 3%. 
 
De volgende contributiebedragen zijn vastgesteld voor 2016: 
 

Categorie Jaarbedrag  Kwartaal bedrag Maandbedrag 

Actieve leden Euro 188,40 Euro 47,10 Euro 15,70 

Senior leden (post-actieven) Euro   67,20 Euro 16,80 Euro   5,60 

Junior leden (< 30 jaar) Euro 125,40 Euro 31,35 Euro 10,45 

 
Tot eind 2014 werden acceptgirokaarten uitgestuurd om de contributie te betalen. Met ingang 
van 2015 is de mogelijkheid geopend om de contributie per automatische incasso te voldoen. 
Betaling kan per maand, per kwartaal of per jaar plaatsvinden.  
 
Op dit moment betaalt al ruim de helft van onze leden per incasso. Dit heeft de administratie 
van de contributie-inning aanzienlijk vereenvoudigd. 
 
Wie nog niet per incasso betaalt maar dat wel wil gaan doen verzoeken wij om alsnog het 
machtigingsformulier in te vullen en op te sturen. Dit formulier kan worden gedownload van 
onze internetsite: (http://www.vmhpakzonobel.nl/lidmaatschap/word-lid/). 
Voor bestaande leden blijft betaling per acceptgirokaart vooralsnog mogelijk (in Europees 
verband is sprake van afschaffing binnen enkele jaren). Wel wordt per acceptgirokaart een 
opslag van 1,25 Euro in rekening gebracht aan het desbetreffende lid om de aanvullende 
administratiekosten te dekken. 
 
Nico Mulder, Penningmeester VMHP AkzoNobel 
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6. Voor onze post-actieve leden 
 

Het afgelopen jaar hadden we het plan een “dag voor de gepensioneerden” te organiseren. 
We hadden al onze post-actieve leden daarvoor uitgenodigd. Bij de uitnodiging was tevens 
de vraag gesteld over welke onderwerpen men het liefst op die dag geïnformeerd wilden 
worden. Daarnaast heb ik gevraagd of er leden zijn die misschien iets kunnen vertellen over 
hoe men het gepensioneerd zijn heeft beleefd. 
Na meerdere keren een herinnering te hebben gestuurd bleek de aanmelding zwaar tegen te 
vallen. Het aantal was zo laag dat we deze dag hebben moeten annuleren. Dat spijt ons erg 
en met ons ook de sprekers die hun komst reeds hadden bevestigd. Nadere info over het 
pensioen en over de zorg hebben we voor deze doelgroep dus niet kunnen geven. Enkele 
leden die zich wel hadden aangemeld en daarbij specifieke vragen hadden gesteld hebben 
we persoonlijk een antwoord kunnen geven. 
In deze VAI wil ik toch even terugkomen op het onderwerp wat iemand na zijn actieve 
loopbaan doet om toch een bezigheid te hebben. Velen zullen 
zich aanmelden om actief te zijn als vrijwilliger. Ik ken ook oud-
collega’s die zijn blijven doen waar ze goed in zijn: Als ervaren 
consultant het verlaten werk aanhouden. Weer anderen beleven 
het reizen als een prachtige tijdsbesteding nadat men 
gepensioneerd is. Zelf heb ik gekozen voor een totaal andere 
weg die ik graag wil toelichten. 
Even voordat mijn pensioen in zou gaan werd ik gewezen op de 
mogelijkheid creatief bezig te zijn. Het ging over een cursus 
beeldhouwen. De innovatieve en creatieve inzet tijdens mijn 
werk kon ik omtoveren in beeldende creativiteit. Op de cursus 
bleek dat ik daar niet de enige in ben. Velen, die jarenlang het 
kantoor als werkruimte kenden, uiten zich nu door hun hand en 
verstand in te zetten door van een ruwe steen een pracht beeld te maken. In deze VAI, die 
rond de jaarwisseling wordt gepubliceerd, wil ik eenieder middels een foto van mijn laatste 
schepping de beste wensen, goede gezondheid en vele lichtpuntjes toewensen. 
Gerhard Setz 
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7. Het Nieuwe Werken 
 
Daar zit je dan even na te filosoferen over het afgelopen jaar: Dat was eigenlijk helemaal niet 
zo’n slecht jaar. Zoals Stein precies een jaar geleden al opmerkte: 
“Mooi dat de wereld aardolie prijzen flink onderuit gezakt zijn de 
afgelopen maanden”. Nou, laag zijn ze gebleven. Dat moet de 
chemische industrie in Nederland toch wel honderden miljoenen 
hebben gescheeld het afgelopen jaar? Over Dynamo en schaliegas 
heb je nauwelijks meer iets gehoord en de eerste nieuwe 
medewerkers zijn al weer aangenomen.  
 
Terwijl je, verzonken in deze gedachten, zo maar wat voor je uit zat te mijmeren, kwamen 
ineens de verhuisdozen binnen. O ja, dat is waar ook, we gaan verhuizen. Meteen ben je 
wakker, de verhuizing! Je kijkt eens rond in je kamer, naar de foto op je bureau van je vouw 
en kinderen, naast je bureau hangen een paar oude prenten, die je nog van je ouders 
gekregen had bij je afstuderen en tenslotte naar je kast met allerlei documenten en een rijtje 
boeken. Ja, de meeste daarvan kunnen weg, inderdaad niet meer nodig. Maar je moet ze 
nog wel even in die grote bak gooien, die in de gang staat. Je besluit niet alles weg te gooien, 
maar een deel mee naar huis te nemen.     
Laatst was er een voorlichtingsmiddag over “Het Nieuwe Werken”. Zelf kon je er niet heen, 
omdat je nog een aantal dringende e-mails moest verzenden, maar je kamergenoot wel. Wat 
hij vertelde drong slechts langzaam tot je door. In je nieuwe kantooromgeving heb je geen 
eigen kamer meer. Je komt binnen ’s ochtends, schuift aan aan een lange tafel, plugt je 
laptop in en je gaat aan de slag. Als je gebeld wordt, of zelf wilt bellen, headset op. Naast en 
tegenover je zitten allemaal mensen, die hetzelfde doen.  Wat betreft de headset: Zelf kun je 
er wel mee overweg, maar waarom moeten toch sommige mensen altijd zo hard 
schreeuwen in zo’n ding.? Gelukkig zaten die altijd in andere kantoorkamers, maar in Het 
Nieuwe Werken dus niet meer. En veel ruimte om je heen heb je daar ook niet meer. 
Hooguit één A4-tje en een schrijfblok kun je nog naast je laptop neerleggen, en verder niets. 
Ook het ladenblokje onder je bureau met daarin hangmappen met brochures, tabellen en 
andere handige gegevens onder handbereik zul je moeten opgeven. 

Het Nieuwe Werken, het lijkt je niet echt ideaal. Vooral 
omdat je zelf vaak met ingewikkelde documenten bezig 
bent en je je slecht kunt concentreren met lawaai om je 
heen. Maar er zijn mensen, die gewoon hard 
terugschreeuwen en zich desondanks wel perfect kunnen 
focussen op hun werk. Ja, voor hen maakt het niets uit, 
die redden zich wel. En die collega van de sales, die je 

laatst sprak, had natuurlijk wel gelijk, er staan vaak heel veel kantoorkamers leeg en die 
moeten wel allemaal betaald worden.  

mailto:info@vmhpakzonobel.nl


 

 
 

Bij vragen kunt u contact opnemen via:  info@vmhpakzonobel.nl 

 

Gelukkig zijn er ook een aantal stille kamers beschikbaar, maar die moet je wel van tevoren 
boeken. En dat mag niet langer dan 2 uur. En iemand vertelde je dat die kamertjes vrijwel 
altijd overboekt zijn. Ja, dat kun je je wel heel goed voorstellen.  
Nu bekruipt je een ongemakkelijk gevoel. In ieder geval denk je stiekem wel, dat je meer 
thuis zult gaan werken. Maar wanneer ontmoet je dan nog je directe collega’s, waar je nu 
toch tamelijk veel mee optrekt en die je vaak waardevolle tips geven over van alles en nog 
wat? En de gezelligheid met de collega’s, ja, die je gaat missen. 
Tenslotte denk je aan al die miljoenen vierkante meters kantoorruimte, die leegstaat in 
Nederland. Waarom moeten we desondanks dan toch met zijn allen bij elkaar op schoot 
zitten? Toch eens kijken wat de VHMP hiervan zegt tijdens de volgende ledenvergadering? 
Stein 
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