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Jaarverslag 2018 van Synergo-vhp 

Aan: bestuur en Ledenraad.       VERTROUWELIJK  

 

In dit jaarverslag worden door het bestuur de gebeurtenissen over 2018 geïnventariseerd en 
geëvalueerd. Dit  om terug te zien op wat wel – en wat niet - bereikt is in 2018, en zicht te 
krijgen op de langere termijn ontwikkelingen. En natuurlijk de aanzet voor eventuele 
aanpassing van beleid. Dit jaarverslag dient ook om verantwoording af te kunnen leggen aan 
de Ledenraad voor gevoerd beleid.  
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1. Organisatie 
 

Dienstverlening. 
 
Synergo heeft haar operationele diensten ondergebracht bij VHP2 in Eindhoven: 
administratieve zaken op gebied van financiën, ledenadministratie, correspondentie, en 
nieuwsbrieven alsmede individuele belangenbehartiging en onderhandelaars voor cao en 
Pensioen contracten.  
De omvang en daarvan afgeleid de kosten van de dienstverlening zijn vastgelegd in een 
contract. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling in omvang en kosten met VHP2 besproken, en 
een prognose gemaakt van de te verwachten realisatie in relatie met de begroting.  
Veranderingen in de dienstverlening in 2018:  

 de Nieuwsbrieven van Synergo lopen nu via het systeem van VHP2, snel en efficiënt, 
 Therese Beurskens en Casper Vaandrager hebben de rol van onderhandelaar 

overgenomen van Harry Govers voor o.a. SABIC en Sitech. 
 
Zoals elk jaar, is dit contract onlangs in een gezamenlijke vergadering van besturen van 
Synergo en VHP2 formeel geëvalueerd en is waar nodig bijgesteld voor het komende jaar 
2019. Evenals vorig jaar zijn we erg tevreden over de verleende diensten – correcte en 
efficiënte afhandeling van de administratieve diensten, de onderhandelaars onderscheiden 
zich door goede samenwerking met de contactpersonen van de afdelingen/bedrijven en 
intensieve communicatie met de leden via nieuwsbrieven – enquêtes bij cao 
onderhandelingen – en beleggen van leden bijeenkomsten bij voorkeur op locatie. Er is geen 
reden om de afspraken aan te passen. 
 

Bestuur 
 
Verdergaande samenwerking/fusie met VHP2 
 
Om onze relatie met VHP2 ook bestuurlijk te verstevigen is in 2015 een alliantie overeenkomst 
aangegaan met VHP2. In dit kader hebben Synergo en VHP2 vertegenwoordigers in elkaars 
bestuur (1 persoon) en ledenraad (3 personen). 
Gezien de steeds hechtere relatie met VHP2 is in 2017 besloten om onderzoek te doen naar 
nog verdergaande samenwerking met VHP2, uiteindelijk resulterend in een fusie in de loop 
van 2019/2020. Inmiddels had VHP2 ervoor gekozen om haar structuur en werkwijze om te 
vormen van een traditionele vakvereniging naar meer op het individuele lid toegespitst via 
een online ledensite (project Youniun). Begin 2018 werd besloten hieraan prioriteit te geven, 
en de samenwerking/fusie met Synergo in een tweede fase ten uitvoer te brengen. Eind 2018 
echter is dit project Youniun voortijdig beëindigd, vanwege te hoge kosten en onhaalbare 
ambities. Synergo zal zich op de situatie moeten beraden, dit is een prominent onderwerp 
voor 2019. 
 



 

 
 

 
 

Jaarverslag Synergo 2018 voor leden   3 

Samenstelling van het bestuur in 2018: 
 Voorzitter: Gerard van Nuland 
 Secretaris: Hans Overweg, later overgenomen door Henk Jacobs 
 Penningmeester: Robert Donker 
 Bestuurslid: Bas Kooij 
 Bestuurslid: Jeff Simmelink 
 Assessor namens Ledenraad Synergo-vhp: Jan-Pieter Barendse 
 Assessor namens VHP2:  Wim Dierssen  

Tijdens de ledenraad van 3 december 2018 werden Hans Overweg, Bas Kooij en Gerard van 
Nuland herbenoemd als bestuurslid. 
Namens Synergo vertegenwoordigd in het bestuur van VHP2: Bas Kooij (tot juni 2018) en 
Gerard van Nuland (vanaf juli).  
Namens Synergo vertegenwoordigd in de Ledenraad van VHP2: Dirk van den Bos, Gerard van 
Nuland (tot september 2018), Robert Donker en Henk Jacobs (beiden vanaf september). 
 
Het bestuur heeft in 2018 negen keer vergaderd, waarvan vier keer gezamenlijk met de 
Ledenraad. Er zijn drie extra vergaderingen belegd vanwege de ontwikkelingen bij VHP2. De 
belangrijkste onderwerpen zijn ook besproken in de ledenraad, zie de volgende paragraaf. 
 

Ledenraad 
 
De ledenraad beoordeelt voorstellen van het bestuur, en heeft tevens de bevoegdheid om 
eigenstandig onderwerpen te behandelen, en het bestuur hierop te bevragen. De ledenraad vergadert 
vier keer per jaar, twee keer is voor het tweede deel van de vergadering het bestuur uitgenodigd om 
onderwerpen gezamenlijk te bespreken.  

Afdelingen met een ledental van minimaal 10 leden hebben recht op een stem in de Ledenraad. De te 
kleine afdelingen zijn verzameld in de positie “Overigen”. Voorzitter is Jan-Pieter Barendse. 

Arie van Olst is de vertegenwoordiger van VHP2 in onze Ledenraad. 

Medio 2018 liep de zittingstermijn af. Via nieuwsbrieven zijn leden opgeroepen om zich kandidaat te 
stellen. Doordat het aantal aangemelde kandidaten niet groter was dan het aantal beschikbare zetels, 
is afgezien van een formele verkiezing onder de leden van de betreffende afdelingen. In de nieuwe 
samenstelling (13 leden) is voor het eerst bijeengekomen op 3 december 2018. Jan-Pieter Barendse is 
herkozen als voorzitter. 

De belangrijkste onderwerpen in 2018: 

 Goedkeuring van financieel verslag afgelopen jaar 2017 en begroting 2019. 
 (Her)benoeming van leden van het bestuur. 
 Beoordelen van het jaarverslag 2017. 
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 Het AB heeft haar functioneren inclusief de interactie met de LR intern 
geëvalueerd. Er zijn een aantal aanpassingen aangebracht in werkwijze en 
taakverdeling. Aan de LR is gevraagd ook haar visie te geven. 

 Acties in kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  
 Ter informatie en bespreking de ontwikkelingen op gebied van cao’s, 

arbeidsvoorwaarden en pensioen contracten. 
 Beoordelen en goedkeuren van de strategie en aanpak van verdergaande 

samenwerking met vakvereniging VHP2. Hiertoe is een klankbordgroep ingesteld 
met vertegenwoordigers van bestuur en LR, waarin de actuele ontwikkelingen en 
plannen werden besproken en afgestemd. In het activiteitenverslag van het 
bestuur meer informatie hierover.  

 
Samenwerkingsverbanden 
 
VHP2 
 
De associatie met VHP2 is in 2017 voortgezet.  
Bestuurlijk: We hebben wederzijds een afgevaardigde in elkaars bestuur en ledenraad. Zie  
“Samenstelling van het bestuur in 2018”  
 
VCP 
 
Ons lidmaatschap van de Vakcentrale voor Professionals is in 2018 voortgezet. Het doel van 
dit lidmaatschap is om als Vakorganisatie een link te hebben met de landelijke ontwikkelingen 
en het Haagse circuit. VCP heeft immers een zetel in de SER (vanaf 2018 2 zetels), zit in de 
Stichting van de Arbeid en neemt deel aan diverse werkgroepen van deze organisaties. 
Namens Synergo-vhp hebben we zitting in de Algemene Vergadering (Hans Overweg), de 
ledenraad (Dirk van den Bos), de CBAC (commissie arbeidsvoorwaarden beleid, Harry Govers) 
en de werkgroep pensioenen (Dirk van den Bos). 
 
VDP en VGSE 
 
We hebben een samenwerking met de Vereniging van DSM en SABIC gepensioneerden (VDP 
resp. VGSE). In die zin dat we elkaars lidmaatschap ondersteunen: wij betalen de contributie 
voor onze leden die ook lid zijn van VDP en VGSE.  VDP en VGSE zijn vertegenwoordigd in onze 
Pensioen commissie.  

2. Arbeidsvoorwaarden (cao) en pensioen contracten. 
 
Onze onderhandelaars bij de bedrijven zijn Harry Govers, Therese Beurskens -van Oijen en Casper 
Vaandrager, beide laatsten ingehuurd bij VHP2. Ze doen dit namens het bestuur met mandaat voor het 
afsluiten van de cao en pensioen contracten. Voor de cao-inhoudelijke afstemming houden de 
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onderhandelaars nauw contact met de contactpersonen binnen de afdelingen/bedrijven en halen de 
input en mening op bij de aangesloten leden via het beleggen van ledenraadplegingen bij voorkeur op 
locatie en nieuwsbrieven en enquêtes. 

In hun rol als gedelegeerd bestuurder van Synergo voeren ze, samen met de andere vakbonden, 
periodiek en incidenteel, overleg met de werkgever in organen zoals CEOD (DSM) en OVS (SABIC).  

In 2018 zijn er nieuwe cao’s afgesloten, soms met terugwerkende kracht, bij DSM, SABIC, Arlanxeo, 
Borealis, OCI en DSP. Het sociaal contract bij DSM is opnieuw afgesloten voor 5 jaar, met behoud van 
de voorzieningen. Tevens overeenkomst over reparatie van het 3e WW jaar. 

Pensioen contracten zijn vernieuwd bij SABIC, Borealis en Arlanxeo.  

Bij een aantal bedrijven wordt door de werkgever gestreefd naar het overhevelen van medewerkers 
uit de hoogste cao-schalen naar de individuele contracten. Daar waar dit dreigt te gaan spelen peilen 
we vooraf de mening van de leden, en zullen we ons teweer stellen tegen deze ontwikkeling en waar 
dit niet haalbaar is, proberen voor degenen die dat aangaat zo gunstig mogelijke regelingen af te 
spreken. 
 
Stevige onderhandelingen: hoewel de economische situatie in Nederland rooskleurig is, zijn de 
werkgevers terughoudend om dit te vertalen in een evenredige verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden. Redenen die genoemd worden zijn de voor het bedrijf toch tegenvallende 
resultaten of vooruitzichten, weinig beweegruimte gegund door de globale organisatie (bv SABIC, OCI).  

3. Pensioenzaken  
 
De werkgroep pensioenen wordt gevormd door actieve en postactieve vertegenwoordigers uit de 
diverse bedrijven zoals DSM, Sitech, Sabic, Borealis, Vereniging van DSM gePensioneeerden (VDP) en 
de zuster  vereniging van SABIC VGSE. Ook vertegenwoordigd in de commissie onze leden die een zetel 
hebben in Bestuur- en Verantwoordingsorgaan (VO) van PDN en onze Synergo-vhp onderhandelaars 
Harrie Govers/Casper Vaandrager.  

Doel van de commissie is het volgen en bespreken van pensioen ontwikkelingen bij de aangesloten 
bedrijven alsook op landelijk niveau, en daarmee het voeden van onze leden in Pensioenbestuur en VO 
en onze onderhandelaars. Elk lid brengt vanuit zijn/haar achtergrond onderwerpen, kennis en visie in 
de discussies. Door onze aansluiting bij de VCP, en aanwezigheid in de beleids- en pensioen commissie 
van de VCP, krijgen we de landelijke informatie uit eerste hand.  

Het jaar 2018 was zoals gebruikelijk een periode met vele verschillende belangwekkende onderwerpen 
en discussies. Als voorbeelden gelden daarbij de interne Strategie- en Governance  besprekingen van 
PDN enerzijds en de Landelijke onderhandelingen Nieuw Pensioenstelsel anderzijds. In bijlage 1 een 
uitgebreidere toelichting. 
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Leden van Synergo in het Bestuur van PDN: Michel Ubachs en Piet Rennen. In het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van PDN: Martin Aartsen, Harry Govers en Dirk van den Bos. 

Ons streven is om ook in het bestuur en/of VO van SPF (SABIC) vertegenwoordigd te worden. 

4. Ondernemingsraden 
 
Synergo-vhp is bij de meeste bedrijven vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. In 2018 
zijn er verkiezingen geweest bij DSM en SABIC. Met wisselend resultaat, soms verlies moeten 
nemen, soms winst gevierd. In onderstaande tabel de namen van onze OR leden, en wanneer 
nieuwe OR verkiezingen. 
 
Een punt van aandacht voor 2019 is de zorg die we als bestuur besteden aan onze OR leden. 
Ze hebben zicht op de uitvoering van de cao, wat er speelt binnen de bedrijven en hoe dit 
onze doelgroep raakt. Ook moeten we constateren dat we als bestuur door omstandigheden 
te weinig aandacht hebben besteed aan de periodieke kennis uitwisseling en afstemming 
tussen onze mensen in het medezeggenschapsoverleg in Limburg.  
 

5. Individuele support 
 
In het afgelopen jaar werd aan 17 personen individuele (juridische) support verleend. Het 
betrof exit gevallen, pensioenvragen en individuele contracten. Het aantal leden dat om 
advies vroeg lag daarmee iets lager dan in voorgaande jaren 2016 (27), 2017 (23) en 
aanzienlijk lager dan in het DSM-Darwin jaar 2015 (43). 
 
Als eerstelijnsondersteuning worden veel vragen lokaal al opgepikt, vaak door leden van de 
OR. Een compliment waard. Onze OR leden zijn veelal ons gezicht in het bedrijf, en worden 
benaderd met vragen. In het geval van problemen met de werkgever worden standaard de 
juristen van VHP2 ingeschakeld en in enkele gevallen (2 in 2018) externe juristen. 
 

6. Financieel overzicht 
 
Over het boekjaar 2018 werd een kleine winst gemaakt. Dit ondanks het fors meer dan 
voorziene tijdsbeslag van de onderhandelaars voor de CAO van DSM (volledige vernieuwing 
van de CAO, extra ledenbijeenkomsten).  
Ondanks dit kleine overschot in 2018, zien we over de jaren in het algemeen een tekort op de 
begroting en daardoor een geleidelijke afname van ons vermogen/kapitaal, zie grafiek.  
In 2019 zullen we een aantal scenario’s uitwerken en daaruit voortvloeiende 
meerjarenbegroting, gebaseerd op ledenverloop, (te verwachten toenemende) kosten 
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dienstverlening VHP2, opties om kosten te verlagen en de gevolgen van een eventuele 
verdergaande samenwerking/fusie met VHP2. 

7. Ledenbestand 
 
In 2018 was er een aanwas van 20 nieuwe leden, tegen een vertrek van 26 leden, resulterend in een 
netto afname van 6 leden. In de grafiek hieronder het verloop in ledenbestand over de jaren, het 
totaal ledental verloopt van 865 eind 2009 naar 742 eind 2018, een afname van globaal zo’n 12 leden 
per jaar. Het verloop van actieve leden: van 585 in 2009 naar 482 in 2018, een afname van globaal zo’n 
10 actieve leden per jaar ofwel ca 1,7%. Dit verloop is in lijn met het totaal van alle vakbonden (- 1,7%, 
bron CBS), https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/44/aantal-vakbondsleden-blijft-teruglopen.  

De verhouding actieve versus post-actieve leden is over de periode ongeveer stabiel gebleven, 2/3 
deel actief, 1/3 deel post actief.  

 

Hoe meer leden, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen naar de arbeidsvoorwaarden bij de 
bedrijven. Een gezonde ledenaanwas is cruciaal voor onze continuïteit en toegevoegde waarde voor de 
leden. In onderstaande grafiek de aanmeldingen op jaarbasis.  
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Voor 2019 is het voornemen om weer een ledenwervingscampagne te starten. Kernpunt daarbij het 
principe ‘leden werven leden’, gebaseerd op persoonlijke benadering, een bewezen succesformule. Dit 
ondersteund door actuele NL en EN talige wervingsfolders, uitnodigen van collega’s en potentiele 
leden bij ledenbijeenkomsten, benaderen nieuwe medewerkers, doorsturen nieuwsbrieven. Voor 
leden, die nieuwe leden werven wordt per aangeworven lid een cadeaubon a € 25 beschikbaar 
gesteld.  

8. Communicatie 
 
Onze berichtgeving op actuele zaken gebeurt middels nieuwsbrieven. Met name de cao 
gerelateerde zaken worden specifiek naar de leden bij de betreffende bedrijven gestuurd.  
 
Website voor achtergrond informatie over onze vakvereniging en nieuwsitems. Via Twitter 
informeren we volgers op updates. 
 
Via Twitter zorgen we ervoor dat geïnteresseerden op de hoogte worden gebracht van 
ontwikkelingen en nieuwsitems op de website. We hebben ook een Linkedin en Facebook 
account, maar deze zijn momenteel slapend. In 2019 zullen we onderzoeken hoe we de 
sociale media meer optimaal kunnen gaan gebruiken.   
 
In 2018 is het tweede bulletin nieuwe stijl uitgegeven, dit verschijnt jaarlijks in januari. 
 
Ledenbijeenkomsten ten aanzien van CAO onderhandelingen zijn in 2018 bij nagenoeg alle 
bedrijven gehouden. In enkele gevallen konden leden via internet de bijeenkomsten op 
afstand volgen.  
Bij een aantal bedrijven zijn er klankbordgroepen waar ontwikkelingen op gebied van 
Ondernemingsraad, problemen bij afdelingen, reorganisaties en natuurlijk ook cao worden 
besproken. 
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Bijlage 1. Pensioen ontwikkelingen 2018 
 

De werkgroep pensioenen wordt gevormd door actieve en postactieve vertegenwoordigers uit de 
diverse geledingen zoals DSM, Sitech, Sabic, Borealis, Vereniging van DSM gePensioneeerden (VDP) en 
de zuster Sabic vereniging VGSE. Daartoe behoren ook Bestuurs- en VO leden van PDN alsmede onze 
Synergo-vhp onderhandelaar Casper Vaandrager. 

Het jaar 2018 was zoals gebruikelijk een periode met vele verschillende belangwekkende onderwerpen 
en discussies. Als voorbeelden gelden daarbij de interne Strategie- en Governance besprekingen PDN 
enerzijds en de Landelijke onderhandelingen Nieuw Pensioenstelsel anderzijds. 

Tevens kan opgemerkt worden dat per ultimo 2018 helaas de Dekkingsgraden van de fondsen duidelijk 
gedaald waren als gevolg van zowel lagere rente als tegenvallende beleggingsopbrengsten. Gelukkig 
lijken de rendementen zich fors te herstellen. 

Bij PDN zijn besprekingen over strategie en bestuursbezetting  in grote mate beïnvloed door de nieuwe 
DSM CSD strategie welke ook belang hecht aan een PDN bestuur op Paritaire basis enerzijds, en de 
sterk verzwaarde eisen die de DNB stelt aan bepaalde “Sleutelhouder” functies als gevolg van 
Europese regelgeving anderzijds. Gewerkt wordt aan een goede invulling via intensief overleg tussen 
DSM, COR en afgevaardigden van de gepensioneerden.  

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen betroffen ondermeer de tussentijdse premie evaluatie, 
veranderingen NettoPensioenRegeling, communicatie over UPO met daarin de gevolgen van de 
verlaagde toegestane fiscale opbouw (68 jaar)., discussies met aangesloten bedrijven zoals Sitech met 
vagen over kosten niveau PDN.                                                                                                             

Daarnaast zijn door de VDP 3 goedbezochte regiobijeenkomsten gehouden alwaar Bestuur en VO PDN 
een presentatie gaven en in gesprek met aanwezigen gingen.                                                                                                                                           
Voor 2019 staan nieuwe verkiezingen gepensioneerde en actieve leden VO ingepland en wordt gestart 
met de voorbereidingen onderhandelingen nieuw PDN pensioencontract. 

SPF, het pensioenfonds van Sabic heeft ook 2018 behoorlijk intensief gesproken over indexatie 
enerzijds en nieuw contract anderzijds. De Inhaal Indexatie afspraken zijn gewijzigd van First In First 
Out naar Last In First Out, hetgeen betekent dat de meest recente achterstanden als 1e 
gecompenseerd zullen worden, als Synergo-vhp waren we geen voorstander van deze wijziging. Over 
het nieuwe pensioencontract is constructief onderhandeld hetgeen geleid heeft tot tevredenstellende 
afspraken voor 2019 en later. De DNB heeft nog geen uitsluitsel gegeven over haar visie betreffende 
PPS aanspraken en uitkeringen. 
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De verzekerde pensioenregelingen van Arlanxeo en Borealis zijn, cq worden omgezet in een aansluiting 
bij het pensioenfonds PGB,  met duidelijk betere deelnemers voorwaarden bij soortgelijke kosten. Bij 
Stamicarbon neemt onze onderhandelaar Therese Beurskens deel aan voorbereidende pensioen 
contract besprekingen. 

Landelijk was er van het begin van het jaar veel aandacht voor de (zeer) lage NFTK rekenrente 
enerzijds en de onderhandelingen nieuw Pensioenstelsel anderzijds. Alom is het gevoelen dat de rigide 
toepassing van lage staatsrente inclusief UFR leidt tot lage (irreële) dekkingsgraden en (permanent ?) 
uitblijven van indexatie voor zowel actieven als postactieven.                                              

In het najaar 2018 zijn de onderhandelingen over nieuw stelsel helaas vastgelopen met als 
belangrijkste knelpunten: afschaffing doorsnee systematiek met de daaraan verbonden transitie 
kosten ad ca 60 mrd, het ook bij een meer voorwaardelijke uitkeringsafspraak moeten rekenen met de 
lage rekenrente welke nominaal is georiënteerd, onvoldoende flexibiliteit ten aanzien de AOW leeftijd 
en verhoging, alsmede achterblijven van volwaardige pensioen opbouw mogelijkheden voor alle 
categorieën ZZPérs. Hopelijk lukt het na de maart verkiezingen om een nieuwe start te maken. 

In de vele VCP werkgroep vergaderingen zijn verder aan de orde geweest: het formuleren van meer 
uniforme  Nabestaanden personen definities alsmede voorbereiding betere regelingen; het 
beoordelen en besturen van meer Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemingen gerichte 
beleggingen; aanpak Payroller pensioen voorwaarden problematiek alsmede het formuleren van een 
brede VCP visie verantwoord pensioen aanpak met als inzet om de grote onderwerpen in een kader te 
benaderen.  

 

Dirk van den Bos 

Voorzitter Pensioen Commissie 


