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November 2016.
Beste oud-collega’s,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief van de Stichting Dow Pensioenfonds, eindigt het
mandaat van Willem Vogt als gepensioneerd bestuurslid in 2016.
Willem heeft vele jaren zijn kennis en kunde op financieel gebied ingezet voor ons
pensioenfonds, de eerste jaren voorgedragen als specialist door de ondernemingsraad en
daarna als gepensioneerde voorgedragen door de VDG.
Het bestuur van de VDG spreekt namens de gepensioneerden haar welgemeende dank uit
voor zijn professionele bijdrage aan ons pensioenfonds.

Statutair is bepaald dat de Vereniging van Dow gepensioneerden, eerst een kandidaat
voordraagt.
Het bestuur van de VDG heeft Ad de Kok voorgedragen omdat, naar haar mening, Ad met
zijn kennis en ervaring ruim zal voldoen aan de steeds strengere wordende eisen die de
Nederlandse Bank aan een bestuurslid van een pensioenfonds stelt. (Zie daarvoor ook de
brief die u over de kandidaatstelling ontving).
Samen met zijn eerder opgedane ervaring binnen het bestuur van SDPF acht het bestuur
van de VDG Ad zeer geschikt voor deze bestuursfunctie.
Het bestuur van de VDG wil, als er gestemd moet worden, u adviseren uw stem op Ad uit te
brengen.
Wie is Ad de Kok?
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Wat drijft mij om mijzelf kandidaat te stellen voor een bestuurszetel in de Stichting
Dow Pensioen Fonds?
Vanaf eind 2008 tot eind 2010 was ik al lid van het bestuur van de Stichting Dow Pensioen
Fonds. Toen is mijn interesse in deze materie gewekt. Ik vond het dan ook spijtig toen al na
twee jaar, door interne verschuivingen, mijn zetel ter beschikking kwam. Twee jaar is te kort
om de complexe pensioen materie volledig te doorgronden. Desalniettemin kijk ik met veel
voldoening op deze periode terug.
Sindsdien is het er niet simpeler op geworden. Oplopende levensverwachting, hogere
pensioenleeftijd, dalende rente, lagere dekkingsgraden, veranderende wet- en regelgeving,
de lange termijn bestendigheid van het huidige pensioenstelsel, maar ook de overgang van
het Dow Pensioen Fonds naar een krimpend fonds en de mogelijk langere termijn
consequenties van deze stap voor de pensioenuitvoering , zijn allemaal zaken die in de
komende tijd de volle aandacht vragen van het bestuur.
Ik wil mij graag inzetten om binnen het bestuur de belangen van de Dow
pensioengerechtigden te behartigen en denk dat ik zowel de praktische als theoretische
kennis en kunde heb om dat succesvol namens de pensioengerechtigden te kunnen doen.
Wat is mijn achtergrond?
Na mijn studie Scheikundig Technologie in Eindhoven en een korte periode bij het
Chemische Laboratorium TNO in Rijswijk (tijdens mijn militaire dienst), trad ik in dienst bij
Dow Benelux in Terneuzen in 1977, in het Analytical Development Department.
Bijna mijn hele loopbaan van iets meer dan 35 jaar heb ik doorgebracht in R&D, in Styrenics,
Chemicals (in Stade, D) en Hydrocarbons. In die periode raakte ik steeds meer betrokken bij
de commerciële aspecten van de business. Middels het opkomende internet was ik in staat
om naast mijn dagelijkse werkzaamheden, diverse bedrijfskundige opleidingen te doen in
UK en USA.
Het laatste jaar van mijn loopbaan bij Dow heb ik geprobeerd met een interdisciplinair team
van Manufacturing, Process Engineering, Commercial, R&D en New Ventures de
mogelijkheden tot vergroening van de processen van Dow Terneuzen in kaart te brengen.
In 2012 ben ik met pensioen gegaan en niet lang daarna werd ik aangezocht voor de functie
van Lector ‘Hernieuwbare Grondstoffen in de Procesindustrie’ aan de Hogeschool
Rotterdam. Het was verhelderend en inspirerend om de kennis en ervaring opgedaan in 35
jaar Dow over te dragen op een nieuwe generatie chemisch ingenieurs en tegelijkertijd mijn
steentje bij te dragen aan het onderwijs op het gebied van Duurzaamheid. Op 1 april 2016
heb ik mijn activiteiten aan de Hogeschool Rotterdam beëindigd.
Recentelijk ben ik toegetreden tot het bestuur van de Senioren Vereniging Dow Terneuzen
met de bedoeling om in 2017 de verantwoordelijkheden als penningmeester over te nemen.
Daarnaast is fotografie mijn hobby. Ik volg een opleiding fotografie in Mariakerke (Gent) en ik
ben lid van de Dow Foto Club.
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