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Beste leden van de VDG.   
 

 Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief van de Stichting Dow Pensioenfonds, eindigt het 
mandaat van Jan Wolter Molster op 1 juli 2021 als vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in 
het bestuur van SDPF. Jan Wolter heeft vele jaren zijn kennis en kunde op financieel gebied ingezet 
voor ons pensioenfonds. Het bestuur van de VDG spreekt namens de gepensioneerden haar 
welgemeende dank uit voor zijn professionele bijdrage  en zijn adviezen.  
 
Statutair is bepaald dat de Vereniging van Dow gepensioneerden een nieuwe kandidaat voordraagt. 
De gedrevenheid van Otto Berbée heeft er toe geleid dat het bestuur van de VDG hem voordraagt als  
kandidaat bestuurslid van SDPF. Met het nieuwe pensioenakkoord in zicht en de steeds strengere 
wordende eisen die de Nederlandse Bank aan een bestuurslid van een pensioenfonds stelt, acht het 
bestuur van de VDG Otto zeer geschikt voor deze bestuursfunctie.  
  
 
Wie is Otto Berbée  
 
Ik ben in 1976 bij Dow in Terneuzen begonnen. Mijn eerste werk was research voor de ethyleen-
amine plant om me na een paar jaar bij PDG te bekwamen in procesontwerp voor de Butadieen plant. 
Vervolgens ben ik in polyethyleen terecht gekomen en gebleven. Eerst voor het Dowlex en daarna 
voor het hoge druk LDPE proces. Ik heb in polyethyleen research gewerkt als scientist en als global 
improvement leader in het PE Technology Center. Mijn drive en passie is altijd geweest het begrijpen 
en modeleren van reactoren om de prestatie te verbeteren en nieuwe producten te ontwerpen. Mijn 
motto was het is leuk om iets ontwerpen, maar het is nog leuker om iets toe te passen en dat doe je in 
teamwerk met verschillende mensen en disciplines. Al dit werk heeft in menig rapport en patent 
geresulteerd en is ten volle toegepast in het reactor design van de twee nieuwe worldscale Dow LDPE 
treinen. Tijdens mijn periode in het PETech Center ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de 
bijdrage van Dow in het Polymer Bref document  van European IPPC bureau. Dit document beschrijft 
de huidige performance van de polymeer industrie en de aanbevolen technieken om de toekomstige 
doelen op gebied van emissie, afval en energiegebruik te halen. In 2016 ben ik officieel met pensioen 
gegaan, maar gelukkig heb ik daarna nog bijna 3 jaar kunnen assisteren in het succesvol opstarten 
van de nieuwe LDPE fabrieken in Saoedi Arabië en Louisiana. Tijdens mijn lange carrière heb ik 
verschillende veranderingen in pensioenleeftijd meegemaakt, namelijk eerst van 65 naar 60 jaar, 
vervolgens weer 65 jaar om te eindigen met 65+ jaar. Ik heb met grote aandacht al deze 
veranderingen gevolgd met als constante factor dat Dow garant staat voor het opgebouwde pensioen. 
Een nieuwe pensioenwet komt op ons af en er zal veel en belangrijk werk verzet moeten worden. De 
leidraad zal moeten zijn dat niemand benadeeld mag worden. U kunt er zeker van zijn dat ik de 
belangen van de gepensioneerden zal behartigen, zodat dat we van ons welverdiend pensioen 
kunnen blijven genieten! 
Nog een enkel woord over mijn persoonlijk situatie: Ik ben 69 jaar en getrouwd met Hanneke. We 
hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn fietsen, lezen en koken. Ik heb in het verleden 
bestuurservaring opgedaan als secretaris bij IPV Oost-Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Golf in 
Axel. Na mijn werkzaamheden voor Dow ben ik toegetreden tot het bestuur van VDG en ben ik een 
paar keer per maand met veel plezier werkzaam als Suppoost/Gids in het Industrieel Museum 
Zeeland. 
 
Het nieuw Pensioenakkoord 
 
Zoals aangegeven in onze nieuwsbrief nr. 99 hebben we een brief gestuurd aan het bestuur van 
SDPF. In het antwoord op ons schrijven benadrukt de voorzitter van SDPF:  “dat nu meer dan ooit 
communicatie naar de verschillende deelnemers in het fonds een belangrijk element is en heeft 
daarmee ook de speciale aandacht van het bestuur.”   
Als VDG bestuur stellen we dit zeer op prijs, echter ons inziens zouden wij als VDG een groter 
aandeel in de discussie en evaluatie gedurende het gehele traject van het pensioenakkoord willen 
hebben. 

http://www.vdgnl.org/
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 Het gaat tenslotte  om onze arbeidsvoorwaarden en opgebouwd vermogen uit het verleden. Het VDG 
bestuur  heeft zich dan ook voorgenomen om in een mondeling gesprek met het bestuur van SDPF 
onze wensen en zorgen kenbaar te maken. 
 
Informatie m.b.t. zorgverzekering 
 
In het afgelopen jaar is er in een gezamenlijk overleg met  Dow HR en  Arbodienst  de ervaringen 
geïnventariseerd met als doel  meer inzicht te verkrijgen over de kwaliteit van zorg en dienstverlening 
m.b.t. ziektekostenverzekering. Dit alles als voorbereiding omdat het contract eind 2020 met de 
huidige Zorgverzekeraar Zilveren Kruis (ZK) zou aflopen. 
Door de corona situatie heeft men besloten het contract met 1 jaar te verlengen tot eind 2021. Daarna  
zal er weer een nieuwe evaluatie  plaats vinden. Onze aandacht  zal uit blijven gaan naar de 
polisvoorwaarden en de  impact van premies en kortingen die voor gepensioneerden gelden binnen 
de Dow ziektekostencollectiviteit. 
Op de brochure gehoorapparaten na, is alle informatie m.b.t. tot ziektekostenverzekeringen actueel 
beschikbaar en ter inzage op de WB Dow web portaal. Gevraagd is om het proces voorziening 
gehoorapparaten in de algemene jaarlijkse brochure 2021 nog eens goed aan de verzekerden te 
communiceren. 
In onze geplande ALV van 2021 hebben we Johan Morcus van WB gevraagd om tijdens onze ALV De 
opzet Dow Collectiviteit Ziektekostenverzekering met de daarbij horende polisvoorwaarden nog eens 
goed toe te lichten. Dit met extra aandacht voor specifieke onderwerpen die meer gericht zijn op 
ouderen.  
 
Nieuwjaarswens 
 
Het jaar 2020 loopt alweer ten einde en de Kerstdagen en jaarwisseling staan weer voor de deur. 
Terugkijkend heeft corona mogelijk bij vele van ons dit jaar roet in het eten gegooid. 
Afspraken met familieleden, vrienden en gezellig weg met oud collega’s was er  jammer genoeg niet 
meer bij. Zo moesten we ook helaas onze geplande Algemene Ledenvergadering van maart jl., waar 
we niet alleen geïnformeerd worden over pensioenzaken maar ook  oud collega’s kunnen ontmoeten, 
afzeggen. 
Ondanks dat we niet fysiek kunnen vergaderen, zullen wij ons als bestuur in de komende jaren, die 
belangrijker zijn dan ooit, ons blijven inzetten voor het behartigen van uw belangen. Zowel op het 
gebied van ons Dow pensioen en de polisvoorwaarden m.b.t. zorgkosten. We blijven dit onder de 
aandacht brengen bij het Dow management.  
 
Gezien de huidige situatie m.b.t. Corona, hebben we doen besluiten onze  Algemene 
Ledenvergadering te houden op  donderdag 7 oktober 2021. 
Hopende dan jullie weer gezond en wel te mogen ontmoeten. 
 
Namens het gehele VDG bestuur wensen we jullie prettige kerstdagen 
en een gezond nieuwjaar! 

 
Met vriendelijke groet, 
    
Jo Burm  
Secretaris     
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