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Jaarverslag 2020 van Synergo-vhp                 

In dit jaarverslag worden door het bestuur de gebeurtenissen over 2020 geïnventariseerd en 
geëvalueerd. Dit  om terug te zien op wat wel – en wat niet - bereikt is in het afgelopen jaar, 
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 leggen 
aan de Ledenraad over het gevoerde beleid.  

Dit is de versie voor de communicatie naar de leden, privacy gevoelige en vertrouwelijke 
passages zijn hiertoe verwijderd. In de Ledenraad is uiteraard de volledige tekst besproken.  

 
Voorwoord van de voorzitter 
 
Op 2 maart 2020 hadden we onze eerste en laatste fysieke vergaderingen van algemeen 
bestuur en ledenraad in Eindhoven, op een moment dat de eerste lock down vanwege Corona 
voor de deur stond. We hadden nog geen idee hoe lang en hoe intensief de COVID-19 
pandemie ons leven zou gaan beheersen. Nu, ongeveer een jaar later, weten we dat we er 
nog lang niet van af zijn. Wel is duidelijk geworden dat we als vereniging door dit veelvuldig 
gedwongen thuiswerken, opmerkelijk genoeg iets dichter bij onze leden zijn gekomen. We 
hebben meer contacten gehad dan in voorgaande jaren. Met beeldbellen werden plotseling 
mogelijkheden geopend om veelvuldig met elkaar te communiceren en via de workshops  
konden we direct interactief de meningen van deelnemers, zowel leden als niet-leden, peilen. 
Het is weliswaar afstandelijker dan elkaar gewoon ontmoeten, maar anderzijds is de drempel 
om 'aanwezig' te zijn lager want deelnemers hoeven de deur uit en er zijn geen reistijden. We 
bereikten onze leden in het hele land. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen de leden 
contacten eigenlijk alleen in Limburg en Delft plaats vonden. 
Zodra de situatie weer 'normaal' wordt, zullen we ongetwijfeld weer fysieke bijeenkomsten 
houden, maar de interactieve contacten met leden en thema bijeenkomsten via internet 
zullen we zeker blijven organiseren. Corona heeft voor ons op dit gebied een positief 
neveneffect gehad. 
 
In dit jaarverslag is evenals in voorgaande jaren een analyse van het ledenverloop 
opgenomen. In tegenstelling tot de landelijke trend, vertoonde ons ledental een groei die 
voor een deel is toe te schrijven aan onrust bij enkele bedrijven, maar ook te danken is aan 
het groot aantal leden dat op de een of andere manier betrokken is, bijvoorbeeld als lid van 
een ondernemingsraad, als lid van de ledenraad, als contactpersoon binnen een bedrijf, 
etc.  Ongeveer 10 % van onze leden is op deze manier actief.  
Daarvoor onze hartelijke dank 
 
Uden, 20 Februari 2021 
Gerard van Nuland 
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1. Samenvatting 
 
De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 in het kort: 
 Onze onderhandelaars hebben bij twee bedrijven nieuwe CAO’s afgesloten, bij DSM en bij 

Fibrant. Ook is een nieuw pensioencontract overeengekomen bij PDN. De 
onderhandelingen bij Sabic, Centrient, Stamicarbon, Sitech, OCI, Borealis en Anqore zijn 
uitgesteld cq vertraagd door de corona beperkingen. Voor de medewerkers van DSM die 
begin 2021 met de verkoop overgaan naar Covestro is een Transfer CAO afgesloten. 

 Begeleiding bij reorganisaties: de verkoop van Materials onderdelen aan Covestro (Hoek 
van Holland, Zwolle, Waalwijk, Geleen), reorganisatie en banenverlies bij Materials 
research afdelingen in Geleen en het Bio Technology Center in Delft. 

 Door de Corona beperkingen waren er helaas geen bijeenkomsten mogelijk, en waren we 
genoodzaakt gebruik te maken van online MS Teams voor ledenraadplegingen (bv 
Covestro) en Workshops. Tot ons genoegen bereikten we op deze laagdrempelige manier, 
en waarbij reisafstand niet meetelt,  een verrassend hoog aantal deelnemers.  

 Een verheugend groot aantal 68 nieuwe leden, een normaal aantal afmeldingen van 33 
waardoor ons ledental is toegenomen van 740 naar 775. Het aantal actieve leden steeg 
van 498 naar 543 (ca 9 %). Deze ledentoename is verheugend, grotendeels door onrust en 
onzekerheid bij aangesloten bedrijven, maar vooral ook doordat we snel hebben 
ingespeeld en ons hebben geprofileerd en actief zijn geweest. Dank aan onze 
onderhandelaars en lokale contactpersonen.  

 Het grote aantal aanmeldingen vooral bij bedrijven waar onzekerheid heerst (Resins, 
DMSC, Centrient, Stamicarbon). Het besluit om het eerste half jaar geen contributie te 
betalen heeft hier zeker aan bijgedragen. 

 Intensieve begeleiding bij het werven van kandidaten voor de komende OR verkiezingen 
(Sitech, Sabic, Centrient en Dyneema).  

 Door Corona zijn kosten niet gemaakt (reis, huur, lunch) maar ook uitgestelde CAO 
onderhandelingen, waardoor een bescheiden positief resultaat. 

 Robert Donker is in 2020 gestart als Synergo onderhandelaar voor Fibrant en Anqore. 
 Contributieverhoging voor 2021, in lijn met eerdere afspraken met de Ledenraad.  
 Drie geslaagde online workshops over actuele thema’s (centen vs procenten, individuele 

contracten, pensioen akkoord), goede opkomst en interactie. 
 We zijn erg content met de samenwerking en service vanuit onze zuster vakvereniging 

VHP2 uit Eindhoven. Zij zorgen voor de administratieve en financiële ondersteuning, de 
onderhandelaars Casper en Frans en de juridische dienstverlening naar leden die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

 En tot slot: we danken iedereen die bijdraagt aan het functioneren van Synergo, ruim 60 
personen: onze vertegenwoordigers in de Ondernemingsraden, onze lokale 
contactpersonen die de leden bijstaan bij vragen en problemen, onze CAO  
onderhandelaars, de deelnemers aan de Ledenraad en onze Pensioen Commissie, en 
vertegenwoordigers bij de landelijke koepel VCP.  
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2. 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 tot de begroting.  
In 2019 is een 5-jaars dienstverleningscontract afgesloten met VHP2, met afspraken over 
volume en tarieven.  
Jaarlijks wordt dit contract in een gezamenlijke vergadering van besturen van Synergo en 
VHP2 geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor het komende jaren.  
De ontwikkelingen in 2020: 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 o.a. via nieuwsbrieven, 
enquêtes en ledenbijeenkomsten. Er is geen reden om de afspraken aan te passen. 
 

Bestuur 
 
Samenstelling van het bestuur eind 2020: 
 Voorzitter: Gerard van Nuland (herbenoemd dec 2018) 
 Secretaris: Henk Jacobs (herbenoemd nov 2020) 
 Penningmeester: Robert Donker (herbenoemd nov 2020) 
 Bestuurslid: Hans Overweg (herbenoemd dec 2018) 
 Bestuurslid en vice voorzitter: Henk Bosch (benoemd nov 2020) 
 Bestuurslid: Addy Koster (benoemd nov 2020) 
 Assessor namens Ledenraad Synergo-vhp: Jan-Pieter Barendse 
 Assessor namens VHP2: vacature 
 
Het bestuur heeft in 2020 zeven keer (deels online) vergaderd, waarvan vier keer gezamenlijk 
met de Ledenraad. 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 
zelfstandig onderwerpen te behandelen en het bestuur hierop te bevragen. De ledenraad 
vergadert vier keer per jaar, veelal wordt hierbij ook het bestuur uitgenodigd. Het eerste uur 
vergadert de LR in beslotenheid en bepaalt vragen voor het bestuur, het tweede uur sluit een 
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delegatie van het bestuur aan voor de verantwoording en discussie. Deze dualiteit 
beschouwen we als  belangrijk voor een goede toezichthoudende invulling dor de LR. 

Afdelingen met een ledental van minimaal 10 leden hebben recht op een stem in de 
Ledenraad. De kleinere afdelingen zijn verzameld in de positie “Overigen”.  

De belangrijkste onderwerpen in 2020: 

 Goedkeuring van het bestuurlijk en financieel verslag van het afgelopen jaar 2019 en 
begroting 2021. 

 Het in financiële zin toekomstbestendig maken van de vereniging, dit heeft geleid tot een 
contributie verhoging met ca 3%. 

 (Her)benoeming leden van het bestuur. 
 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. 

 Ter informatie en bespreking de ontwikkelingen op gebied van cao’s, arbeidsvoorwaarden 
en pensioen contracten. 

 Het blijft moeizaam om kandidaten te vinden voor vacatures, des te blijer zijn we voor de 
nieuwe leden die in 2020 zijn toegetreden: Esther van Venrooij, Lennart Wingelaar, Marcel 
Baltus en John Boertjes. 
 

In onderstaande tabel het aantal zetels per afdeling gebaseerd op ledental bij de aanvang van 
de huidige zittingstermijn, september 2018. 

 
Pensioen Commissie 
 
De pensioencommissie wordt gevormd door actieve en post-actieve vertegenwoordigers uit 
de diverse bedrijven zoals DSM en Sabic, Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) en de 
zuster vereniging van SABIC VGSE. Ook vertegenwoordigd in de commissie zijn onze leden die 
een zetel hebben in Bestuur- en Verantwoordingsorgaan (VO) van PDN en onze 
onderhandelaar Casper Vaandrager. Het voorzitterschap werd dit jaar overgedragen van Dirk 
van den Bos naar Henk Bosch. Dirk blijft Synergo-vhp wel vertegenwoordigen bij de VCP en 
naar de landelijke politiek. 

De commissie volgt en bespreekt de pensioenontwikkelingen bij de aangesloten bedrijven en 
op landelijk niveau, met het doel onze leden in fondsbesturen en medezeggenschap te 
steunen en het bestuur van Synergo-vhp, de ledenraad en de onderhandelingsteams te 
voorzien van uitgangspunten voor beleid. Elk lid brengt vanuit zijn/haar achtergrond 
onderwerpen, kennis en visie in. Door onze aanwezigheid in de beleids- en pensioen 
commissie van de VCP, krijgen we de landelijke informatie uit eerste hand, en kunnen we 
onze inzichten mee inbrengen op landelijk niveau via de VCP.  
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De agenda werd in 2020 gedomineerd door twee onderwerpen. De eerste was onze bijdrage 
aan de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel. Als individuele bond en in VCP verband 
hebben we aangedrongen op een goede bescherming van groepen deelnemers tegen 
nadelige gevolgen van de stelselwijziging. Deze bijdrage bereidt ons ook voor op het geven 
van inhoud aan de transitie van de pensioenregelingen van onze leden, die ondertussen al van 
start is gegaan, maar de komende jaren nog veel aandacht zal vragen.  

Het tweede grote onderwerp was het nieuwe pensioencontract voor PDN. Dit was een zware 
bevalling. Dat begon al bij het loskoppelen van de pensioenonderhandelingen van de CAO 
onderhandelingen waarbij de premie al op voorhand werd bevroren op 24%. Daardoor 
kwamen we voor het eerst in de situatie dat er onderhandeld moest worden over hoeveel de 
opbouw van nieuwerechten zou moeten worden verlaagd. Daarbij moest onvermijdelijk een 
keuze gemaakt worden tussen handhaving van een zo hoog mogelijke opbouw aan de ene 
kant en de wens de bestaande rechten niet aan te tasten aan de andere kant. Er werd 
uiteindelijk een compromis bereikt dat voor alle betrokkenen pijn doet. Er is flink gekort op de 
opbouw (bijna 20% minder!), en daarbij is er dan ook nog een risico dat dit ten koste van de 
dekkingsgraad zal gaan omdat de premie toch niet toereikend is. Er is aan het eind van het 
proces nog veel touwtrekkerij geweest over de  maximale dekkingsgraadinvloed en daaraan 
gekoppeld over de loopduur van het contract. Het resultaat doet pijn bij werkenden en 
gepensioneerden, maar de Synergo-vhp achterban stemde in de ledenraadpleging met grote 
meerderheid van stemmen in met het bereikte resultaat.  

 

Samenwerkingsverbanden 
 
VHP2 
Synergo is per 2015 een alliantie aangegaan met collega vakorganisatie VHP2, gevestigd in 
Eindhoven. VHP2 is actief bij Philips en bedrijven die daaruit zijn voortgekomen, heeft een 
eigen bureau en onderhandelaars. In 2019 is een 5-jaars dienstverleningscontract afgesloten.  
 
VCP 
Ons lidmaatschap van de Vakcentrale voor Professionals is in 2020 voortgezet. Het doel van 
dit lidmaatschap is om als Vakorganisatie een link te hebben met de landelijke ontwikkelingen 
en het Haagse circuit. VCP heeft zitting in de SER, 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, de ledenraad, de Commissie Arbeidsvoorwaarden Beleid en de 
werkgroep pensioenen.  
 
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.  
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3. Arbeidsvoorwaarden (CAO) en pensioen contracten. 
 
Onze onderhandelaars zijn Casper Vaandrager, Frans Westerman en Robert Donker.  Ze doen 
dit namens het bestuur met mandaat tot het afsluiten van de cao en pensioen contracten, na 
raadpleging van de betreffende leden.  

Voor ons arbeidsvoorwaardenbeleid sluiten we ons aan bij het beleid van onze partner VHP2, 
zoals vastgelegd in de AVW nota. 

Voor de cao-inhoudelijke afstemming houden de 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).  

Een overzicht van de arbeidsvoorwaarden situatie per bedrijf: 

 Sitech: in 2019 is na een moeizaam proces een overgangs-CAO en Sociaal Plan tm maart 
2023 afgesloten om rust te scheppen, en in 2020 te kunnen werken aan een nieuwe CAO. 
Er zijn een tweetal studiegroepen (modernisering teksten CAO, duurzame inzetbaarheid) 
gestart vooruitlopend op de start van de CAO. Door Corona zijn de besprekingen 
uitgesteld. De voortekenen zijn ongunstig, Sitech kan geen openheid verschaffen over 
haar langere termijn visie, deze onzekerheid drukt de stemming. 

 Borealis: de huidige CAO loopt af 1-1-2021. Door Corona zijn de besprekingen nog niet 
gestart. 

 SABIC: de huidige CAO liep af in juli 2020. Door Corona zijn de besprekingen met 
vertraging gestart. Het verloop is erg moeizaam, door de Corona onzekerheden en de 
magere resultaten van het moederconcern die hun schaduw werpen op de Europese 
vestigingen, alhoewel in EU de resultaten best meevallen. 

 Arlanxeo: de huidige CAO loopt tot 30-06-2021.  
 Fibrant: er is een half-jarige CAO afgesloten tot maart 2021. Door de marktonzekerheid 

door Corona is het resultaat mager, bovendien een verhoging die alleen nominaal is (dus 
niet in %).  

 Centrient: de huidige CAO liep af in april 2020. Door Corona zijn de besprekingen met 
vertraging gestart. De intentie van Centrient om de periodieke en ook de variabele 
verhoging niet uit te betalen kon door actie van Synergo worden afgewend. Het verloop is 
erg moeizaam, het bedrijf komt niet tegemoet, er is een ultimatum gesteld in januari.  

 Stamicarbon: de huidige CAO liep af in januari 2020. Door Corona zijn de besprekingen 
met vertraging gestart. Het verloop is erg moeizaam, het bedrijf komt niet tegemoet 
ondanks de goede bedrijfsresultaten. Een eindbod is door de leden afgewezen. Er is een 
ultimatum gesteld, en inmiddels ook een petitie-actie gestart. 
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 Anqore: de huidige CAO loopt af in maart 2021. Door Corona zijn de besprekingen met 
vertraging in januari 2021 gestart. 

 OCI: de huidige CAO loopt af in december 2020. Door Corona zijn de besprekingen nog 
niet gestart. 

 DSM: begin 2020 is een tweejarige CAO afgesloten waar we als Synergo niet echt gelukkig 
mee zijn, mede omdat er deels een verhoging in centen ipv procenten is overeengekomen. 
Wel is er een principe afspraak over een Bedrijfs-AOW waardoor mensen eerder kunnen 
uittreden. Loonstijging van ongeveer 6% over twee jaar.  

 DSM-Covestro: Voor de medewerkers van DSM die begin 2021 met de verkoop overgaan 
naar Covestro is een Transfer CAO afgesloten. 

 
Thema’s die spelen: 
 Bij DSM en Anqore komt een oud nivelleringsthema weer op tafel, een deel van de 

verhoging in centen ipv procenten. 
 Corona regelingen om thuiswerken te faciliteren. Grote diversiteit bij de bedrijven, van 

meedenkend tot afhoudend, genereus en zuinig. 
 Druk op loonruimte door Corona, voorheen 3% en momenteel hand op de knip. 
 Stevige onderhandelingen, bij Stamicarbon en Centrient patstelling, ultimatum en   

handtekeningenacties. 
 Regeling over Bedrijfs-AOW bij DSM en Fibrant waardoor mensen eerder kunnen 

uittreden. 
 Bij een aantal bedrijven wordt door de werkgever gestreefd naar het overhevelen van 

medewerkers uit de hoogste cao-schalen naar de individuele contracten, waardoor ze 
buiten de cao zouden vallen.  

 

4. Ondernemingsraden 
 
Kernpunt voor 2020 was de waardering en ondersteuning door het bestuur voor onze 
vertegenwoordigers in de OR. Ze hebben zicht op de uitvoering van de cao, wat er speelt 
binnen de bedrijven en hoe dit onze doelgroep raakt.  
Synergo-vhp is bij de meeste bedrijven vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad.  
Prominent probleem in 2020 was het werven van kandidaten voor de aankomende OR 
verkiezingen. Mogelijke kandidaten laten veelal weten af te zien wegens verwachte negatieve 
invloed op loopbaan, geen ruimte gezien drukke baan of situatie thuis. Maar helaas ook direct 
leidinggevenden die ontmoedigend reageren.  
Dit speelt met name bij Sabic, Sitech en Dyneema. In afstemming met het bestuur zijn de 
barrières in kaart gebracht, is nagedacht hoe we potentiële kandidaten kunnen benaderen, 
hoe we bestuurders tot positieve communicatie naar medewerkers en managers kunnen 
bewegen. Onze inspanningen zullen zeker geholpen hebben bij de positieve communicatie 
naar medewerkers en managers ter ondersteuning van OR kandidatuur (Sabic, Sitech, 
Dyneema), maar een praktische barrière ligt veelal bij de direct leidinggevenden.  
Wat echt helpt is het meenemen van het functioneren in OR bij de functioneringsgesprekken, 
targets en loopbaan planning. Sabic heeft hierop positief de managers benaderd.  
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Dit wordt een speerpunt voor 2021: primair onderwerp voor overleg in de OR met de 
werkgever. Eventueel ook agenderen in CEOD (DSM) en OVS (Sabic). 
 
Elk jaar beleggen we hiertoe een informeel maar ook informatieve bijeenkomst met onze 
vertegenwoordigers van de OR, LR, onderhandelaars en de contactpersonen. Ook is een 
groep-app ingericht waar men knelpunten, ervaringen en tips onderling kan uitwisselen. 
In onderstaande tabel de namen van onze OR leden, en wanneer nieuwe OR verkiezingen. 
 
PS: Bij DSM is de OR-periode verlengd tot mei 2022, in verband met COVID-19 
 

5. Individuele support 
 
In het afgelopen jaar 2020 werd aan 30 personen individuele (juridische) support verleend. 
Het betrof exit gevallen, pensioenvragen en individuele contracten. Het aantal leden dat om 
advies vroeg lag daarmee iets hoger dan in voorgaande jaren 2015 (43), 2016 (27), 2017 (23), 
2018 (17) en 2019 (28). Ook werd aan een groep die in  het kader van een acquisitie van een 
andere firma overkwam een collectief advies betreffende de arbeidscontracten gegeven. 
 
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 indien nodig externe juristen. 
 

6. Financieel overzicht 
 
Het jaar 2020 was een buitengewoon jaar. Samengevat een terugblik op de financiële situatie:  

 Er is een klein positief saldo, vooral door lagere kosten vanwege de corona effecten: 
minder reizen en bijeenkomsten, representatie, fysieke ledenwerving en uitgestelde CAO 
onderhandelingen, waardoor lagere kosten vanuit VHP2. 

 De aanpak van onze juridische adviseur van VHP2 om  bij de vaststellingsovereenkomsten 
een vergoeding te claimen bij de werkgevers.  

 Een hoger dan voorziene ledengroei, vooral in het najaar. Door de ledenwerf actie, waarbij 
nieuwe leden het eerste half jaar zijn vrijgesteld van contributiebetaling, zullen we echter 
pas begin 2021 een toename van contributie én werkgeversvergoeding zien.  

 In 2020 zijn volgens besluit van de LR een tweetal kostenbesparingen in werking getreden: 
de contributie is over 2020 verhoogd van 144/44 naar 156/48 €/jaar. 

 En vanaf 2020 worden de CAO onderhandelingen voor Anqore en Fibrant niet meer door 
VHP2 maar door een interne vrijwilliger (tegen vrijwilligers vergoeding) uitgevoerd. 
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7. 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 
(leden kunnen via de vhp2-website intekenen op nieuwsbrieven die ze willen ontvangen).  
 
Synergo website voor achtergrond informatie over onze vakvereniging en nieuwsitems.  
Via Twitter en Linkedin informeren we volgers op updates. 
Het aantal volgers op Linkedin is 69 (mid 2019 36) en op Twitter is 53 (mid 2019 ca 51). 
 
Besloten is om in 2020 geen nieuw bulletin uit te brengen. 
 
Al onze vertegenwoordigers in OR, LR, contactpersonen en AB zitten in een appgroep met als 
doel informatie uitwisseling. 
 
Ledenbijeenkomsten ten aanzien van CAO onderhandelingen zijn in 2020 bij nagenoeg alle 
bedrijven gehouden, via MS Teams.  
 
Bij een aantal bedrijven zijn er klankbordgroepen waar ontwikkelingen op gebied van 
Ondernemingsraad, problemen, reorganisaties en natuurlijk ook cao worden besproken. 

8. Ontwikkeling ledenbestand 
 
In 2020 nam het ledental toe van 740 naar 775, een toename van 35. Vooral door verheugend 
veel aanmeldingen (68) tegen een normaal aantal (ca 41) afmeldingen. Een analyse: 

 Koplopers in aanmeldingen (totaal 68) zijn Centrien, Stamicarbon/Protomation en de 
Materials onderdelen verkoop aan Covestro, mede door de moeilijke CAO 
onderhandelingen en het mobiliseren van de leden en vooral ook potentiële leden.  

 Totaal ca 33 afmeldingen in 2020 (in 2019 41). 
 Het aantal actieve leden nam toe van 498 naar 543, ofwel 9%. 
 Drie leden die in 2020 (2019 3x) hebben aangemeld en in zelfde jaar weer afgemeld, en 

twee (5x) leden die in de voorgaande 4 jaar 2016 … 2019 lid zijn geworden. Conclusie mag 
zijn dat we trouwe leden hebben cq we door onze activiteiten hebben aangetoond de 
moeite waard zijn lid te blijven. 

 Diversiteit: van de 545 actieve leden is 103 vrouwelijk, oftewel 19%. In 2020 was van de 
nieuwe leden het aandeel vrouwelijke leden ca 38% (in 2019 ca 13%). 

 Het aandeel non-Dutch nieuwe leden in 2020, voorzichtig kijkend naar de namen, is 19x of  
ca 27% van het totaal. Herkomst Centrient, Stamicarbon/Protomation en DSM. 

 
Deze ledentoename in 2020 en ook in 2019 is verheugend, grotendeels door onrust en 
onzekerheid bij aangesloten bedrijven, maar vooral doordat we snel hebben ingespeeld en 
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ons hebben geprofileerd en actief zijn geweest. Dank aan onze onderhandelaars en 
contactpersonen.  

De verhouding actieve versus post-actieve leden is over de periode licht stijgend, ca. 70% deel 
is actief lid.  

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.  

Voor 2021 is het voornemen om blijvend aandacht te besteden aan ledenwerving. Kernpunt 
daarbij het principe ‘leden werven leden’: dit ondersteund door actuele NL en EN talige 
wervingsfolders, uitnodigen van collega’s en potentiële leden bij ledenbijeenkomsten, 
benaderen nieuwe medewerkers, doorsturen nieuwsbrieven. Voor leden, die nieuwe leden 
werven wordt per aangeworven lid een cadeaubon a € 25 beschikbaar gesteld.  

En natuurlijk de actie van een half jaar uitgestelde betaling contributie per oktober 2020. 
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