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Beste oud-collega’s, 
 
In onderstaande nieuwsbrief geven we informatie over: 

- Kandidaat bestuurslid Otto Berbée. 
- Pensioenakkoord. 
- Zorgverzekering 2020. 
- Het personeelsblad “Jouw Dow” 
- De voorgenomen fusie van KNVG. 

 
In deze nieuwsbrief willen we een speciale oproep doen aan gepensioneerden, die gewerkt 
hebben bij operations of maintenance, om zich beschikbaar te stellen als kandidaat-
bestuurslid van VDG. 
Het bestuur vindt het van wezenlijk belang om een evenredige vertegenwoordiging te 
hebben.  
In het huidige bestuur zijn Theo Dröge, Arnout Lavooi, Gerard van Noort en Jo Burm statutair 
aftredend. Gerard heeft laten weten in de Algemene Leden Vergadering van 2020 af te 
zullen treden. Theo, Arnout en Jo stellen zich herkiesbaar. 
 
Vooruitlopend op onze Algemene Leden Vergadering, die gepland staat op donderdag 19 
maart 2020, willen we graag in deze nieuwsbrief Otto Berbée als kandidaat-bestuurslid van 
VDG aan u voorstellen. 
 
Otto stelt zich voor: 
 
Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij Dow Terneuzen in Polyethyleen research 
en bij het Technology Center, hoop ik nu een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de 
belangenbehartiging van de Dow gepensioneerden. Ik heb altijd met grote belangstelling de 
algemene pensioendiscussie in Nederland gevolgd en de mogelijke invloed daarvan op het 
Dow pensioen. Ik zal me de komende periode inzetten voor u allen.  

 
 
 
Pensioenakkoord 
Er is al veel over gezegd en geschreven over het principeakkoord dat jongstleden juni werd 
gesloten met alle partijen. Er gaat inderdaad van alles veranderen, maar er zijn nog veel 
onduidelijkheden. 
Veel zaken gaan over het stelsel zelf en over de positie van de werknemers, die stevig 
vertegenwoordigd zijn in alle gesprekken en zo invloed uitoefenen. 
 
 
 

http://www.vdgnl.org/
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Over het lot van de gepensioneerden in het nieuwe stelsel zijn niet veel woorden gebruikt.  
Het is goed mogelijk dat de veranderingen alleen voor werknemers van invloed zijn; we 
weten het eenvoudig niet. De bedoeling van de regering is om alle wetgeving in 2020 te 
hebben afgerond zodat het in 2021 kan worden ingevoerd. 
 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
We weten wel dat binnen het bestuur van het Dow Pensioenfonds de vinger goed aan de 
pols gehouden wordt, al is op dit moment van besluitvorming nog geen sprake.  
 
Zorgverzekering 2020. 
In de nieuwsbrief no 90 en tijdens onze algemene ledenvergadering van 2018 hebben we, 
vanuit het VDG-bestuur aangegeven meer aandacht te willen geven aan het onderwerp 
ziektekosten.  
In 2019 is dit een standaard onderwerp geworden in de overleg met Dow Management.  
Ook is er nu VDG-vertegenwoordiging in de Dow OR verzekeringscommissie. Overleg in 
2019 heeft tweemaal plaatsgevonden. Er is een lijst samengesteld met onderwerpen en 
voorwaarden m.b.t. zorg die meegenomen kunnen worden in de vervolgbesprekingen met de 
zorgverzekeraar(s).  
 
Wij zijn in 2019 erg aanhoudend geweest richting Dow management in het vragen naar de 
status over de besprekingen en de laatste stand van zaken. We hebben scherp toezicht 
gehouden op het belang en behoud van de collectiviteit waarin gepensioneerden kunnen 
kiezen tussen verschillende pakketten zonder toepassing van medische selectie.  
 
Ook voor de gepensioneerden is het belangrijk dat de inhoud van polisvoorwaarden blijvend 
en passend op maat, wordt afgestemd.  Een goede aanzet hiertoe is al gegeven vanuit Dow 
management door de overlegdata (4x) van de OR verzekeringscommisie voor 2020 vast te 
leggen.  Dit biedt ruimte voor VDG-input, communicatie en medezeggenschap om over 
onderwerpen van zorg te kunnen meepraten die in de praktijk goed en minder goed blijken te 
werken.  
 
Inmiddels heeft iedereen bericht gekregen dat het label Avéro Achmea veranderd is in het 
Zilveren Kruis. Via de VDG-website is kort informatie hierover te lezen. Informatie via de 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis volgt. De polisvoorwaarden in de aanvullende verzekering 
zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Ook de premies 2020 zijn bekend. De basisverzekering is 
verder gestegen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt omdat de collectiviteitskorting 
maximaal 5% mag zijn (een maatregel vanuit de Overheid, was voorheen 10%). De premies 
van de aanvullende verzekeringen (pakketten) zijn nagenoeg gelijk gebleven. Over enkele 
weken is de informatie (polisvoorwaarden, premietabellen) hierover op het web portaal bij 
Witte Boussen te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vdgnl.org/
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“Jouw Dow”  
Recent hebben we het onderstaande bericht van Public Affairs Benelux, mogen ontvangen. 
 
Middels dit bericht willen we laten weten dat is besloten om de productie van het 
personeelsblad “Jouw Dow” te staken. Dow Benelux heeft tientallen jaren in verschillende 
vormen een personeelsblad geproduceerd. In het verleden voorzag het blad in een 
belangrijke informatiebehoefte bij de medewerkers. Echter, ontwikkelingen in digitale, 
actuele, 24/7 communicatie en veranderingen in de manier waarop onze medewerkers 
informatie 'consumeren', maakten het middel steeds minder relevant. ‘Jouw Dow’ wordt 
daarom ook niet vervangen. Uit intern onderzoek blijkt dat de interne communicatiemiddelen 
die naast ‘Jouw Dow’ reeds bestonden meer dan toereikend zijn om onze medewerkers tijdig 
en met voldoende detail te informeren over relevante onderwerpen en ontwikkelingen. 
 
Hoewel “Jouw Dow” geproduceerd werd als blad voor huidige medewerkers, is ons bekend 
dat vele gepensioneerde medewerkers tot de lezers behoorden. Gelukkig zijn er nog 
verschillende andere mogelijkheden voor hen om op te hoogte te blijven van het reilen en 
zeilen bij Dow Terneuzen, zoals: 

• Facebook: https://www.facebook.com/DowTerneuzen 

• Twitter:      https://twitter.com/DowBenelux 

• Instagram: https://www.instagram.com/dowbenelux/ 

• Dow Website Benelux: https://nl.dow.com/nl-nl 

• Dow website global:     https://corporate.dow.com/en-us.html 
 
Daarnaast organiseren we ieder twee jaar een open dag, waar uiteraard ook 
gepensioneerde medewerkers van harte welkom zijn.  
 
Als VDG-bestuur hebben we aangaande bovenstaand bericht, het Dow Management erop 
gewezen dat diverse mogelijkheden via sociale media en websites, echter niet meer voor 
alle gepensioneerden beschikbaar is.  
We hebben dan ook gevraagd om naar mogelijkheden te kijken om de gepensioneerden 
alsnog te voorzien van de informatie over het reilen en zeilen bij Dow, anders dan via de 
sociale media en websites.  
 
Voorgenomen fusie koepelvereniging NVOG – KNVG. 
 
Als VDG zijn we tot op heden aangesloten bij de KNVG vanuit de overtuiging dat de 
belangen van gepensioneerden beter behartigd zouden worden als je bent aangesloten bij 
een grote organisatie waar ook veel andere Verenigingen van Gepensioneerden zijn 
aangesloten. 
We maken reeds lang deel uit van de kringvereniging West II waarin naast Exxon Mobil en 
BP b.v. ook de gepensioneerden van Unilever zijn vertegenwoordigd.   
 
De KNVG heeft ons op de hoogte gebracht van een mogelijke fusie met NVOG. Na de fusie 
zal dan een grote landelijke belangenvereniging ontstaan die ca. 400.000 ouderen en 
gepensioneerden zullen vertegenwoordigen. De nieuwe organisatie streeft toekomstige 
deelname aan de SER (Sociaal Economische Raad) na.  
In het verleden waren we al eens lid bij NVOG maar omdat deze vereniging niet meer aan 
onze verwachtingen voldeed zijn we indertijd overgestapt naar KNVG. 

http://www.vdgnl.org/
https://www.facebook.com/DowTerneuzen
https://twitter.com/DowBenelux
https://www.instagram.com/dowbenelux/
https://nl.dow.com/nl-nl
https://corporate.dow.com/en-us.html
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Nu beide gaan fuseren heeft het bestuur het afgelopen jaar nogmaals de voortgang en de 
resultaten m.b.t. onze verwachtingen van de koepelverenigingen kritisch gevolgd. We 
hebben helaas gedurende deze periode niet zoveel positiefs kunnen noteren. 
Samenvattend heeft het (vrij dure) lidmaatschap gedurende de laatste jaren niet aan onze 
verwachtingen voldaan en heeft de koepel amper onze belangen behartigd en daarom heeft 
het bestuur van de VDG unaniem besloten om dit lidmaatschap per eind 2019 te beëindigen. 
We blijven daarnaast uiteraard zoeken naar mogelijkheden om binnen en buiten onze 
branche kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van pensioenen, koopkracht en 
ziektekosten.  
Als bestuur blijven we de activiteiten van KNVG/NVOG op de voet volgen. 
 
Leden input. 
In onze laatstgehouden vergadering hebben we als VDG  bestuur gekozen voor het 
onderwerp Zorgverzekering en het personeelsarrangement via Witte Boussen. 

 

Ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering 2020, nodigen we één ieder uit om 
ook onderwerpen aan te dragen, zodat we als VDG-bestuur daarmee aan de slag kunnen. 

Dit kunt doen via onze website: < http://www.vdgnl.org/contact/> 

 
Naam‐ of adreswijziging  
Om ons adressenbestand up‐to‐date te houden doen we een dringend beroep op u om 
in geval van wijzigingen ons een bericht te sturen.  
Dit kan via onze website:  
<https://www.vdgnl.org/aanmelden-mutaties/verhuisbericht/> 

 
                      
Met vriendelijke groet, 
 
Jo Burm 
Secretaris  

 

http://www.vdgnl.org/
https://www.vdgnl.org/aanmelden-mutaties/verhuisbericht/
http://www.vdgnl.org/

