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Deelnemersraad

Dick Slob, Tonny Haegens:

‘Wij gaan heel zorgvuldig
om met geld van werknemers’
Dick Slob is voorzitter van het bestuur van het
Molenaarspensioenfonds (MPF). Tonny Haegens,
algemeen directeur Coppens Diervoeding, is
bestuurslid van het fonds en voorzitter van de
beleggingscommissie. Ze zijn in woelige tijden
met vier andere bestuursleden verantwoordelijk
voor de koers van dit pensioenfonds met zo’n
1750 werknemers uit de diervoederindustrie.
“Misschien is dit het moment voor niet aange sloten diervoederbedrijven om zich bij ons aan
te sluiten.”

H

et is momenteel op zijn minst een uitdaging om in het
bestuur te zitten van een pensioenfonds. Na jaren van stabiliteit en groei is er inmiddels sprake van een tweede financieeleconomische crisis. Met name door de sterke daling van de rente
en doordat mensen steeds ouder worden hebben pensioenfondsen
steeds meer moeite om aan hun verplichtingen te voldoen.
Met het Molenaarspensioenfonds (MPF), verantwoordelijk voor de
verplichtgestelde pensioenregeling volgens de cao in de diervoederindustrie, gaat het gelukkig bovengemiddeld. Maar, zoals het
bekende gezegde gaat: resultaten uit het verleden bieden geen
garantie voor de toekomst. De toekomst is immers onvoorspelbaar.

Tonny Haegens

Pensioen ter discussie?
Staat het collectieve pensioensysteem, dat ondanks alle kritiek
nog steeds als beste ter wereld wordt beoordeeld, ter discussie?
“Dat is nog niet aan de orde”, vertelt Tonny Haegens. “Maar dat
de pensioenfondsen in Nederland nu echt structurele problemen
hebben, is wel duidelijk. De crisis die in 2008 wereldwijd toesloeg,
leek maar net achter de rug toen de eurocrisis losbarstte. Dat ondermijnt het vertrouwen in de financiële markten enorm. Maar
collectiviteit en solidariteit zullen sterke peilers onder een goed
pensioensysteem blijven vormen.”

Records voorbij
Tonny Haegens: “De jarenlange records die met beleggingen geboekt werden, zijn voorlopig wel voorbij. Als gevolg van de rentedalingen in de afgelopen jaren zijn de beleggingsrendementen van
pensioenfondsen afgenomen. En omdat we nu nieuwe problemen
hebben in de EU, is de toekomst erg onzeker. Dat betekent dat
pensioenfondsen moeite hebben om voldoende geld te halen uit
hun beleggingen om aan hun verplichtingen te voldoen.”
Dick Slob benadrukt dat het Molenaarspensioenfonds er nog vrij
goed voor staat, in vergelijking met veel andere fondsen. Bij een
dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg
vermogen om de verplichtingen na te komen, boven de 100% beschikt het fonds over buffers. Bij een lager percentage dan 100% is
er sprake van onderdekking. “We zijn in staat om aan al onze verplichtingen te voldoen. Onze dekkingsgraad ligt hoger dan het
minimum. Afgelopen oktober lag het op 107,1 procent. Dat komt
omdat we een flink deel van onze verplichtingen herverzekerd
hebben bij Aegon. Daardoor hebben we in principe de garantie dat
we altijd 100 procent van onze verplichtingen kunnen uitbetalen.”
Maar heeft Aegon niet hetzelfde probleem? Tenslotte moest deze
financiële dienstverlener ook bij de Nederlandse overheid aankloppen voor staatssteun. Dick Slob: “Dat klopt, maar Aegon heeft
inmiddels wel het merendeel of alles van de staatssteun terugbetaald en haar AA rating weten te behouden. Dat betekent niet
meteen dat we ons nu grote zorgen over de pensioenen moeten
maken, wel dat we goed moeten nadenken over hoe we in de
nabije toekomst de risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken.”

Minimaal rendement
Tonny Haegens en Dick Slob vertellen dat het rendement van de
eigen beleggingen – dus wat niet via de herverzekering van Aegon
loopt - minimaal vijf procent moest zijn om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. De afgelopen vijf jaar was het rendement gemiddeld genomen voldoende, namelijk zes procent. Het
is natuurlijk een grote vraag of het MPF de komende jaren dit
rendement kan blijven halen. Dick Slob: “De gepensioneerden hoeven zich geen zorgen te maken. De pensioenen worden gewoon
uitbetaald. We kunnen nu nog niet zeggen of er geïndexeerd gaat
worden – het aanpassen van de pensioenen aan salarisontwikkeling of inflatie – maar inleveren is ook niet aan de orde. Boeken
we de komende jaren structureel te weinig rendement en daalt
daardoor onze dekkingsgraad, dan zullen we maatregelen moeten
nemen. Het bestuur zal dan alle belangen goed moeten afwegen
en tijdig met alle partijen communiceren.”
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Pensioen toegelicht

Meer betalen?

Het pensioen van werknemers bestaat uit een variabel deel
en een vast deel dat voor iedereen gelijk is. Het vaste deel, de
basis, is de AOW. Elke werknemer betaalt mee aan de AOW en
iedereen die 65 jaar wordt (de leeftijd wordt naar 66 jaar verhoogd vanaf 2020) ontvangt AOW. Het variabele of aanvullende pensioen is wat werknemers zelf of via een collectieve
pensioenverzekering opbouwen. Dit is gemiddeld 4.000 tot
5.000 euro per jaar bij het Molenaarspensioenfonds. Worden
de pensioenen verlaagd, bijvoorbeeld één procent, dan geldt
dit alleen voor het aanvullende stuk. Dat betekent dan een
verlaging van 40 tot 50 euro per jaar.

Moeten de huidige werknemers meer gaan betalen? Dat is niet
aan het bestuur van het MPF, vertelt Slob, maar aan de werkgevers
en werknemers (de sociale partners). Zij spreken de hoogte van de
pensioenuitkering en de premie af. Het bestuur moet bepalen of
de gemaakte afspraken ook uitgevoerd kunnen worden met het
beschikbare geld. “Kan dat niet, dan laten we aan de CAO-partners
weten dat of de premies omhoog moeten, óf de pensioenaanspraken en mogelijk ook de -uitkering omlaag. Voor 2012 zijn we
in ieder geval in staat om de afgesproken regeling uit te voeren.”
En voor de jaren na 2012, wanneer de beurzen blijven dalen?
“Er is altijd een bodem,” stelt Tonny Haegens. “Wanneer je kijkt
naar alle beursfondsen, dan kan de waarde daarvan natuurlijk
nooit naar nul gaan. We moeten ons daarom ook niet met zijn
allen de put in praten. Er komt ook weer een periode dat de
beurzen langere tijd gaan stijgen. Het bestuur van het MPF blijft
hoe dan ook voorzichtig. Ons werk zal de komende jaren wel
lastiger worden.”
Dick Slob en Tonny Haegens leggen nog eens uit dat het MPF
slechts een deel van de diervoedersector vertegenwoordigt.
Er zijn 140 kleinere en middelgrote bedrijven aangesloten met
zo’n 1.700 werknemers. Ongeveer 34 bedrijven zijn gedispenseerd –
zij verzorgen hun eigen pensioenregeling. Deze bedrijven tellen
zo’n 4.150 werknemers en zijn dus de grotere ondernemingen.
Dick Slob: “We zien dat bij verzekeraars de premies voor pensioenen steeds verder omhoog gaan. Misschien is het daarom
juist nu de tijd om ook aan te sluiten bij het MPF. Samen staan
we sterker.”

vlnr: Heleen van Weele, Dick Slob, Tonny Haegens,
Ronald Zwijnenburg, Bob Booij en Maike Timmermans
Dick Slob

Hoe werkt het bestuur van het MPF?
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
pensioenregeling en de belegging van het kapitaal. Het
bestuur bestaat uit zes leden, drie namens de werkgevers
en drie namens de werknemers. Per 1 januari 2011 zijn dit:

Namens werkgevers

• De heer D.P. Slob, Nevedi (voorzitter)
• Mevrouw H.C. van Weele, Nevedi
• De heer A.J.H.M. Haegens, Nevedi
Namens werknemers

• De heer R. Zwijnenburg, CNV Vakmensen
• De heer B. Booij, De Unie
• Mevrouw M. Timmermans, FNV Bondgenoten (secretaris)
Het bestuur vergadert tegenwoordig zes keer per jaar de
diverse commissies vier keer per jaar. De Nederlandsche Bank
(DNB) stelt strenge eisen aan de kennis en de competenties
van de bestuursleden. Voor zij worden aangesteld moet DNB
toestemming geven. Het bestuur beschikt over een deskundigheidsplan en volgt regelmatig bijscholing.
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Terugblikken en Voo
Met de jaarwisseling in zicht, kijken we met enkele mensen die in 2011 hebben
meegewerkt aan Werkvloer terug op dit jaar en vooruit naar 2012. Hoe hebben zij
het afgelopen jaar beleefd, zijn hun verwachtingen uitgekomen en hoe denken ze
dat 2012 gaat uitpakken?
Was 2011 een topjaar of een jaar om snel
te vergeten?
Wilco Engberts, Hoofd Kwaliteit, Arbo & Milieu, ForFarmers:
“Een topjaar suggereert dat het een beter jaar was dan de voorgaande jaren. Wat mij betreft was 2011 zakelijk en privé net als
voorgaande jaren een goed jaar. Ik denk dat je niet hetzelfde kunt
zeggen van veel agrarische sectoren. Indirect proberen wij daar iets
aan te doen door zo scherp mogelijk onze grondstoffen in te kopen en optimale technische
resultaten bij onze klanten te realiseren. Zo proberen we er voor
onze klanten nog het
maximale uit te halen.”
Kim van de Put, Burgers’ Zoo
(verantwoordelijk voor onder
meer fokprogramma’s en samenstelling diervoeder): “Een
heel goed jaar wanneer ik kijk
naar de bezoekersaantallen
van Burgers’ Zoo. Ook zakelijk ging het goed. We
hadden een mooi voorjaar
en een mooie herfst.
2011 was ook een goed jaar op
het gebied van publiciteit.
Er zijn dieren bij gekomen,
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waaronder een tijgerpaar en zwarte maki’s. SBS6 herhaalde alle
seizoenen van het tv-programma dat ze sinds 2009 van Burgers'
Zoo uitzenden. Zelf heb ik eind 2010 een huis gekocht in Wageningen, daar was ik het afgelopen jaar druk mee bezig, best
spannend. Maar de absolute top was het vrijlaten van een, in de
dierentuin geboren, monniksgier in het wild in Frankrijk.”
Martien van Goor, Technisch commercieel medewerker Agrifirm
Feed, kantoor Apeldoorn: “Het was geen slecht jaar. Alleen ben ik
helaas niet herkozen in de ondernemingsraad. Daarmee is
mijn motivatie om door te blijven werken verdwenen. Mijn
OR-werk gaf me die motivatie wel. Daarom maak ik per
1 januari 2012 gebruik van de seniorenregeling om
vroegtijdig te stoppen met werken.”

Zijn je belangrijkste verwachtingen
uitgekomen?
Wilco Engberts: “We hebben op onze afdeling en
in het bedrijf jaarplannen
met bepaalde
doelstellingen.
De meeste ervan
hebben we

ruitkijken
in 2011 kunnen realiseren. Privé werk ik natuurlijk niet met een
jaarplan of doelstellingen. Maar als je gelukkig bent en plezier
hebt, heb je onbewust je doelstellingen wel gehaald.”
Kim van de Put: “Voor het merendeel wel. Zo ben ik officieel verantwoordelijk geworden voor het stamboek van de koningsgier en
voor het fokprogramma van de blauwe duiker. We zijn in 2010 ook
begonnen met het invoeren van duurzame voeding. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en Arie Blok
is er eind 2010 een brok op de markt gekomen met daarin gecertificeerde duurzame soja. Ik verwacht dat we hiermee echt een
bijdrage leveren aan een beter milieu.”
Martien van Goor: “Op mijn werk in ieder geval niet dus. Ik ben
nu bezig om mijn werkzaamheden over te dragen. Ik blijf werken
tot een paar dagen voor Kerst, daarna maak ik mijn vrije dagen
nog op.”

Wordt 2012 een topjaar of een jaar om met
oogkleppen op doorheen te gaan?
Wilco Engberts: “Niet met oogkleppen op het jaar in gaan,
maar je blik breder trekken. Voor 2012 zal de integratie met
branchegenoot Hendrix een boeiend traject
zijn. Beide partijen hebben hun sterke punten.
Wanneer we die combineren, denk ik dat
dit nieuwe kansen biedt voor iedereen:
voor ons als werknemers, maar ook voor
onze afnemers.”
Kim van de Put: “Er zijn veel
positieve zaken om naar uit te
kijken. SBS6 gaat ook in 2012 door
met het tv-programma ‘Burgers’
Zoo: drukte in de dierentuin’.
Daarnaast bestaan we 99 jaar in
2012. We geven onszelf een binnenspeeltuin cadeau. We hebben al een
overdekt deel van de dierentuin, maar
vanaf 2012 kan er dus ook overdekt
gespeeld worden.”
Martien van Goor: “Het wordt een
heel ander jaar dan de voorgaande jaren.
Ik krijg opeens veel meer vrije tijd. Die
kan ik gebruiken om in mijn huis en
tuin meer te klussen, iets waarvoor ik minder tijd had
toen ik nog
werkte.

Ook zal ik mijn activiteiten op voetbalgebied uitbreiden. Verder
blijf ik natuurlijk betrokken bij hoe het met Agrifirm gaat. Er wonen veel mensen in mijn omgeving die daar nog werken, dus
daar zal ik wel regelmatig nog bij langs gaan.”

Waar kijk je in ieder geval naar uit?
Wilco Engberts: “Vooral naar de integratie met Hendrix dus.
Nou hebben we dit al vaker meegemaakt en tot nu toe zijn we er
altijd beter van geworden. We stoppen er veel energie in, maar
uiteindelijk komt er altijd meer voor terug.”
Kim van de Put: “Naar de viering van ons 100-jarig bestaan in
2013. We zijn daar nu al druk mee bezig. Alle bouwactiviteiten zijn
dan ook afgerond, dus we gaan daar een heel mooi jaar van maken.
Het project duurzame soja is in principe afgerond. We nemen nu
vervolgstappen voor het verduurzamen van de overige voeding
voor de dieren en in de horeca.”
Martien van Goor: “Ik ben sinds kort voorzitter van de Katholieke
Ouderenbond in ons dorp. Daar heb ik veel zin in. Zo kan ik voor
een deel het soort werk blijven doen dat ik ook voor de OR deed.”

Wie mag wat jou betreft man of vrouw
van het jaar worden?
Wilco Engberts: “Ik heb voor mensen die zich inzetten
voor hun idealen bewondering, ook al delen ze niet altijd
mijn mening. Maar ik zou er geen willen noemen om
op een voetstuk te plaatsen, omdat je dan toch
altijd anderen weer tekort doet.”
Kim van de Put: “Wij geven elk jaar Future for
Nature Awards met daaraan verbonden een
geldbedrag aan mensen die zich bezig houden met
de bescherming van dieren. Hier in Nederland
praten we daar over, maar deze mensen werken er
in de praktijk aan, soms met gevaar voor eigen
leven. Ze vechten onder meer voor het behoud van
diersoorten in Congo, tegen walvisvangst in Chili en
tegen corruptie. Deze mensen moeten wat mij
betreft de mensen van het jaar worden.”
Martien van Goor: “Ik heb er over nagedacht, maar
ik weet echt niet wie ik hiervoor moet benoemen.”
vlnr: Kim, Wilco en Martien
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Loopbaanbegeleiding,

Iets voor jou?
De baan voor het leven bestaat niet meer,

Vergrijzing, automatisering

dus is het logisch om af en toe stil te staan bij je werk.
Geeft het nog voldoening of zoek je meer? In de CAO voor
de Graanbe- en verwerkende bedrijven is afgesproken dat
werkgevers een budget beschikbaar stellen voor loopbaanbegeleiding. Janet Knoop en Yvonne Yan van CNV
Vakmensen vertellen hoe zo’n traject kan helpen te kijken
of je nog goed zit of niet.

In de diervoederindustrie is de CAO-afspraak over loopbaanbegeleiding nog vrij
nieuw. Er zijn dan ook nog weinig mensen
uit deze sector die voor zo’n traject gekozen
hebben. Maar volgens Knoop zijn er veel
overeenkomsten met andere industriële
sectoren waar loopbaanbegeleiding al langer gebruikt wordt. “Denk aan de gevolgen
van automatisering, aan vergrijzing, aan
het steeds groter worden van organisaties
en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Genoeg reden voor mensen op de
werkvloer om even in die spiegel te kijken.”
Wat zijn drempels voor werknemers en
werkgevers om loopbaanbegeleiding te volgen of te stimuleren? In beide gevallen kan
de vrees meespelen dat de uitkomst van
een loopbaantraject is dat iemand beter af
is bij een andere werkgever. Janet Knoop:
“Vaak is het echter zo dat iemand binnen
het bedrijf een andere uitdaging kan zoeken of zich wil ontwikkelen via scholing.
Onbekend maakt onbemind, maar dat is
niet nodig.”

E

en blik in de spiegel: dat is de kern
van loopbaanbegeleiding.
Waar sta ik met mijn werk, waar ga ik
heen? Zit er meer in me? Voor wie dit
soort vragen zelf niet kan beantwoorden,
kan loopbaanbegeleiding iets betekenen.
“Vaak is de uitkomst van een loopbaantraject dat iemand zich meer wil ontwikkelen of op een andere manier met collega’s
kan omgaan om zich weer op z’n plek te
voelen”, vertelt Yvonne Yan, loopbaancoach
en teamleider bij CNV Vakmensen.

Janet Knoop en Yvonne Yan
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De baan voor het leven bestaat niet meer,
stelt collega Janet Knoop. “Zelfs wanneer
je nog voldoende uitdaging hebt in je baan,
kan het gebeuren dat een organisatie minder mensen nodig heeft, of dat je functie
verdwijnt. Dan kun je beter zelf actief kijken wat je wilt en kunt. Vanuit de vakbond
proberen we de mogelijkheden actief onder
de aandacht te brengen, via o.a. bestuurders en kaderleden. De vakbonden begeleiden deze trajecten.”

Herhaalde

Beter in je vel

Deelnemersraad en verantwoordings orgaan:

Loopbaancoach Yvonne Yan vertelt over een
werknemer bij een diervoederproducent
die een loopbaantraject heeft gevolgd.
“Het ging om een werknemer die zijn werk
zelf nog prettig vond, maar die niet op zijn
plek zat tussen zijn collega’s. Zo verloor hij
ook zijn werkplezier. Een andere baan zoeken, was echter een erg grote stap.”
In een vertrouwelijk gesprek met de loopbaancoach werden de mogelijkheden voor
de werknemer op een rij gezet, waarbij het
zoeken van ander werk niet bovenaan de
lijst stond. “We zijn aan de slag gegaan met
zelfreflectie, objectief kijken naar de sterke
en zwakke punten van de werknemer, zijn
kerncompetenties. Maar ook hoe hij met
zijn collega’s communiceerde en omging.
Het bleek dat daar nog wel wat te winnen
was door zelf zijn manier van doen te veranderen.”
Via het loopbaantraject kreeg hij praktische
handvatten en tips aangereikt waardoor hij
zijn werkplezier terugkreeg. Door te leren
meer assertief te zijn, wist de werknemer
zijn omgang met de directe collega’s te
verbeteren en kreeg hij ook zijn werkplezier
terug.
In een ander voorbeeld van buiten de sector
zocht een werkneemster een nieuwe uitdaging. Ze besloot om zich via scholing verder
te ontwikkelen. “Alleen al door zich te ontwikkelen kreeg ze meer plezier in haar
werk. Mocht ze ooit weggaan, dan heeft ze
nu meer mogelijkheden om een baan te
vinden met genoeg uitdaging.”

iets voor u ?

Mogelijkheden persoonlijke,
professionele loopbaancoaching

• Cursussen, workshops
• Loopbaantesten, onderzoeken
• Advies voor een goed cv, portfolio
of POP (persoonlijk ontwikkelplan)

• Goede voorbereiding voor een

Houdt u de pensioenontwikkelingen bij? En denkt u graag mee met het
bestuur? De deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van het
Molenaarspensioenfonds zijn op zoek naar een nieuw lid.
Iemand die betrokken is en interesse heeft in pensioen. Is dat iets voor u?
Hoe ziet uw werkomgeving eruit?
De deelnemersraad bestaat uit vier leden. Twee werknemers die deelnemen aan het Molenaarspensioenfonds en twee gepensioneerden.
Deze mensen kennen de pensioenregeling en weten wat er speelt. Daarom
adviseren zij het bestuur. Gevraagd en ongevraagd. Over reglementswijzigingen bijvoorbeeld. Of over het wel of niet verhogen van de pensioenen.
De deelnemersraad vergadert circa vier keer per jaar, waarvan twee keer
met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur het
beleid goed heeft uitgevoerd. Daarvoor komt het orgaan één keer per jaar,
samen met het bestuur, bij elkaar. Daaraan voorafgaand wordt een bijeenkomst georganiseerd waar het jaarverslag wordt besproken.
Ons nieuwe lid van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan is
iemand die als werknemer deelneemt aan de pensioenregeling van het
Molenaarspensioenfonds.
Wat gaat u doen?
U neemt zowel aan de vergaderingen van de deelnemersraad als aan de
vergaderingen van het verantwoordingsorgaan deel. Samen met de andere
leden adviseert u het bestuur. Dat doet u over allerlei onderwerpen. Zoals
het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, het verhogen van de
pensioenen, collectieve waardeoverdracht en reglementswijzigingen. U
hoeft echt geen specialist te zijn, maar duidelijke interesse in pensioen is
wel gewenst.
Wat bieden wij?
Dit is voor u een functie die u naast uw reguliere baan doet. U komt in een
dynamische omgeving met een prettige, informele en professionele sfeer.
Het bestuur biedt u de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en opleidingen. Natuurlijk krijgt u ook een financiële vergoeding voor het bijwonen
van de vergaderingen.
Meer weten?
Meer informatie over de deelnemersraad vindt u op de achterkant van deze
Werkvloer.

functioneringsgesprek of
POP-gesprek

• Ondersteuning bij solliciteren
• Informatie over opleidingen en
cursussen, EVC

Wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact op met de voorzitter van de deelnemersraad,
de heer E. van den Broek (06-25 04 60 03) of mevrouw E. de Regt,
bestuursadviseur (06-51 01 15 34).
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Colofon
Werkvloer is een gezamenlijke uitgave van
FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie,
Nevedi en het Productschap Diervoeder.
Deze uitgave verschijnt vier keer per jaar.

Deelnemersraad:

vinger aan de pensioenpols
Invloed op je pensioenfonds? Dat is
waar de Deelnemersraad van het Molenaars pensioenfonds voor bedoeld is.
Twee werkende en twee gepensioneerde leden geven advies en zo nodig
opbouwende kritiek op de richting die
het pensioenfonds uit gaat of wil gaan.
Met de huidige problemen van veel
pensioenfondsen in het achterhoofd is
dat een uitdagende ‘bijbaan’, vertelt
Deelnemersraad-lid Erik van den
Broek, in het dagelijks leven administrateur bij Coppens Diervoeding.

E

en kleine drie jaar oud is de Deelnemersraad van het Molenaars pensioenfonds
nu. Erik van den Broek van Coppens Diervoeding heeft er vanaf het begin bij gezeten. “In
eerste instantie omdat ik vanuit mijn functie
als administrateur af en toe tegen organisatorische zaken aan liep bij het MPF waarover
ik soms wel zorgen maakte. Als lid van de raad
kun je de vinger beter aan de pols houden dan
wanneer je aan de zijlijn staat. En het MPF
heeft een grote invloed op hoe ik tijdens mijn
pensioen kan leven.”
Volgens Van den Broek heeft het bestuur van
het MPF de adviezen van de raad goed opgepakt. “We hebben natuurlijk geen beslissende
invloed, maar de communicatie met het bestuur loopt goed. Men luistert naar ons en
pakt het goed op, al zijn we het niet altijd met
elkaar eens. Belangrijk is in ieder geval dat de
twee werkende en twee gepensioneerde
leden van de raad het met elkaar eens zijn.
Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde
belang: een goed pensioen.”
Het eerste traject waar de Deelnemersraad
zich veel mee bezig heeft gehouden – organisatorische verbeteringen binnen het MPF –
is inmiddels afgerond. Van den Broek hierover:
“De zorgen die ik aan het begin had, zijn nu
verdwenen. Niet dat het slecht liep bij het
MPF, maar er was wel ruimte voor verbeteringen op organisatorisch gebied.”

op het bordje van de raad: de indexering van
pensioenen in de komende jaren. “Er zijn
genoeg fondsen waar zelfs behoud van de
pensioenhoogte al ter discussie staat. Ook
hier is de dekkingsgraad door alle economische problemen opnieuw gedaald, van 114
procent een half jaar geleden naar 106 nu,
maar in de gevarenzone zitten we op dit
moment nog niet zoals bijvoorbeeld wel ABP
of Zorg en Welzijn.”
Hoeveel tijd is Erik van den Broek kwijt aan de
Deelnemersraad? “We hebben vier contactmomenten per jaar. Met de voorbereidingen
hiervoor en het volgen van het nieuws over
pensioenen, denk ik dat je er zo’n dag per
twee maanden in moet stoppen. Tijd hoeft
geen reden te zijn om niet deel te nemen. En
wie nu niets doet, hoeft natuurlijk over 30 jaar
niet over zijn pensioen te klagen.”

Redactie
Erica de Bruin (PDV),
Manou van der Meulen (PDV),
Erna Luijendijk (PDV),
Maike Timmermans (FNV Bondgenoten),
Wietze Kampen (CNV Vakmensen),
Sjef Verheggen (De Unie),
Heleen van Weele (Nevedi)
Teksten
Martijn Kregting
Foto’s
Fons van Bindsbergen, Noortje Haegens, Dick Slob
Vormgeving
Fons van Bindsbergen
Drukwerk
Deckers Snoeck N.V.

Vrijwillig, niet vrijblijvend
Voor de gewenste nieuwkomer in de raad
heeft van den Broek een paar duidelijke adviezen: “Denk niet dat je dit niet kunt omdat
je ‘gewoon’ van de werkvloer komt. Je moet
wat kennis over pensioenen en belangstelling
hebben, je hoeft niet een deskundige te zijn.
Het is ook belangrijk om een open houding te
hebben, niet alleen aan je eigen belang als
werkende of gepensioneerde te denken maar
aan de korte én lange termijn. En ook al is dit
werk vrijwillig, het is niet vrijblijvend.”

Reageren op Werkvloer?
Wilt u reageren op Werkvloer? Dat kan.
U kunt bellen of mailen met commentaar,
vragen en suggesties naar:
Redactie Werkvloer:
070-370 84 32, werkvloer@hpa.agro.nl
FNV Bondgenoten:
0495-43 31 73 (Maike Timmermans)
m.timmermans@bg.fnv.nl
CNV Vakmensen:
055-526 42 50 (Wietze Kampen)
w.kampen@cnvvakmensen.nl
De Unie:
0345-85 18 51 (Sjef Verheggen)
sjef.verheggen@unie.nl
Nevedi:
010-243 03 01 (Heleen van Weele)
vanweele@nevedi.nl
U kunt Werkvloer ook in digitale vorm ontvangen.
Stuur een mail naar de redactie van Werkvloer en de
volgende editie wordt digitaal verstuurd.

Indexering

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het Productschap
Diervoeder. Suggesties en ideeën voor Werkvloer zijn van harte
welkom. Neem dan wel tijdig contact op met de redactie.

Nu ligt er een ander, heel actueel onderwerp
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