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Van:  Bestuur Synergo-vhp 
 
Aan: VCP, Vakcentrale voor Professionals 
 
Datum: 17 juni 2019 
 
Onderwerp: Uitslag ledenraadpleging Synergo-vhp op het principeakkoord pensioenen  
 
 
Geachte heer Van Holstein, 
 
De VCP heeft Synergo-vhp om een reactie gevraagd over het recent bereikte principeakkoord pensioen. Het 
bestuur van de Synergo-vhp heeft hierover haar leden geraadpleegd en daarnaast haar Ledenraad gevraagd 
om haar oordeel. Het onderwerp leeft overduidelijk bij onze leden, gezien de relatief hoge respons van 20% van 
de leden, en het grote aantal toegevoegde opmerkingen in de leden enquête.  
De uitslag van de raadpleging: ca 82 % is (overwegend) positief, ca 10 % neutraal en ca 8 % (overwegend) 
afwijzend. De Ledenraad heeft deze uitkomst bekrachtigd. 
 
Wat opvalt in de reacties is de ingewikkeldheid van de materie, en de onzekerheid over het verdere verloop, ook 
de ophef over de rekenrente doet geen goed. Positief dat er afspraken zijn gemaakt over de AOW leeftijd en de 
voorziening voor mensen in de zware beroepen. Een grote zorg echter de wijze waarop een eerlijke 
compensatie wordt gerealiseerd voor die mensen die er bij afschaffing van de doorsnee systematiek op achteruit 
dreigen te gaan. Een lastige kluif voor de in te richten stuurgroep. We waarderen het dan ook dat met name de 
VCP erop heeft aangedrongen dat deze stuurgroep een sterk mandaat meekrijgt. Het echte werk begint nu pas. 
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Kortom wij zijn namens onze leden akkoord met de uitgangspunten van het bereikte pensioen akkoord. Het is 
het begin van een lang proces van onderhandelingen in de stuurgroep, en we verwachten nauw op de hoogte te 
worden gehouden over de vorderingen en betrokken bij de aanpak bij opkomende knelpunten in de 
onderhandelingen.  

Denk hierbij b.v. aan de compensatie voor het wegvallen van de doorsneesystematiek. Synergo-vhp verwacht 
dat de VCP ons voorbehoud en het mogelijke voorbehoud van de andere aangesloten verenigingen meeneemt 
in haar eigen communicatie naar de SER en het Kabinet.  

Niet minder belangrijk: heldere communicatie. Het akkoord bevat meerdere onderwerpen, sommige redelijk 
uitgewerkt, andere moeten nog volledig door de stuurgroep. Ook komen er tussentijds beren op de weg, zoals 
zeer onlangs de rekenrente. De mensen raken het overzicht kwijt. VCP kan zich onderscheiden door een 
heldere en inzichtelijke communicatie.  

Samenvattend: Het bestuur van de Synergo-vhp heeft besloten om, in navolging van meer dan 80% positieve 
reactie van haar leden positief te adviseren over het gesloten pensioen akkoord. We roepen de VCP op om zich 
sterk te maken voor de genoemde zorgen en aandachtspunten en die, waar dat mogelijk is, bij de uitwerking van 
het akkoord naar voren te brengen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Gerard van Nuland, Voorzitter Synergo-vhp 


