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Reed Elsevier werkt ook voor gepensioneerden
aan collectief contract nieuwe zorgverzekering
Mocht die collectiviteit
WeetReed Elsevier ook voor haar WTters en herhaling zijn van wat
toch niet doorgaan dan (pré)gepensioneerden een voordelig collectief via kranten, internet en
bezint VGEO zich op de
contract af te sluiten? Met De Amersfoortse, brochures al aan voorvraag of zij namens
Amicon of een andere zorgverzekeraar?
lichting is verstrekt.
haar leden als rechtsHet antwoord hierop valt nog niet te geven. Bovendien leidde deze
persoon met de verze- Uitsluitsel dringt vanwege de in 2006 ingaan- informatie volgens de
keraar in onderhandede nieuwe Zorgverzekering. De voortekenen ouderenbonden eerder
zijn niet ongunstig. Volgens de overheid is tot meer vragen. Het
ling kan treden Het
gekrakeel rond de nieuverzekeraars dit wettelijk toegestaan.
onderwerp staat bij
we Zorgverzekering was Bovendien pleit de Centrale Ondernemings VGEO hoog op de agende afgelopen maanden
Raad van Reed Elsevier hier ook voor.
da. We komen hier in
oorverdovend. Pijnlijk
het decembernummer
viel op dat met name AOWers en (pré)gepensio- nog uitgebreid op terug. Dan beschikken we
neerden er veel slechter af zouden komen dan
over een totaalbeeld en weten wat Prinsjesdag
hen was voorgespiegeld.
en onderhandelingen tussen Reed Elsevier en
Inmiddels zegde de politiek extra financiële
verzekeraars hebben opgeleverd.
compensatie toe aan deze, in koopkracht al langer belaagde, bevolkingsgroep. Op Prinsjesdag
Vertrouwen in Reed Elsevier
en tijdens de Kamerbehandelingen zal pas blijVeel van onze leden vertrouwen er op dat Reed
ken wat hiervan terecht komt.
Elsevier ookvoor hen weer het best mogelijke
verzekeringscontract er uitsleept. Dit blijkt uit
VGEO droeg commissielid voor
telefonische reacties. De brief die allen in juli
Overigens vroeg VGEO Reed Elsevier tijdig om
van Reed Elsevier ontvingen over de
namens haar Ger van
Zorgverzekeringswet
der Veen, die zich al
2006 geeft daar mede
jaren met zorgverzekeaanleiding toe.
ring bezighoudt, mee te
Overigens lijkt deze
laten praten in een
Reünie van Elsevier-pioniers
brief eerder voorwerkbedrijfscommissie die
nemers dan gepensiozich bezighoudt met dit
neerden bedoeld gelet
onderwerp. Dit biedt
Wat vindt u daar nou van?
op de zinsnede: "is het
een garantie dat de
nog niet mogelijk te
belangen van gepenNieuws & Opinies uit de media
zeggen óf en zo ja in
sioneerden niet worwelke vorm er volgend
den ondergeschoven
Dordrecht op z'n best
jaar een collectief ziekBinnen het bestek van
tekostencontract aan
dit artikel is het onmowerknemers wordt aangelijk in detail in te
geboden." Geen opzet
gaan op wat de nieuwe
maar toeval blijkt bij
Zorgverzekering voor
100-jarigeAnnus Tauber overleden
navraag. "De gepensioonze doelgroep voor
neerden tellen ook
financiéle consequenmee" verzekerde men
ties heeft. Het zou een
ons. Niettemin met
>
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Informatie op
internet
Op onze VGEO-website (www.vgeo.nl)
kunt U de uitgebreide NVOG-brief
vinden die met name
ingaat op de
consequenties voor
AOWers en gepensioneerden.
Voor het actueel
volgen van regels en
ontwikkelingen in de
nieuwe zorgverzekeringswet kan je ook
de volgende websites
bezoeken. Op veelgestelde vragen wordt
hier gepoogd een
antwoord te geven:

enige mitsen zo ondervond de Elseviercommissie tijdens eerste oriëntaties. Volgens
verschillende verzekeraars moesten
gepensioneerden (en hun gezinsleden)los van
de werknemers in een aparte juridische constructie meedoen. Pas dan konden ook zij
deelnemen aan een nieuwe collectieve
ziektekostenregeling.

Wettelijk wél toegestaan
Inmiddels blijkt deelname van gepensioneerden en hun gezinsleden in een collectieve regeling wel mogelijk. Onderzoek gedaan door de
overkoepelende organisatie NVOG, waar de
VGEO ook lid van is, wijst dit uit. De overheid
zegt hierover het volgende:
"Wanneer een werkgever een collectief contract wil sluiten waaraan ook ex-werknemers
(gepensioneerden)deelnemen, dan kan dat. De
wet zegt dat werkgevers een collectief contract
kunnen sluiten voor werknemers en hun
gezinsleden. De gepensioneerde werknemers
worden niet met name genoemd, maar behoren wel tot de groep waarvoor de werkgever in
een collectief contract afspraken kan maken.
Bovendien kan de werkgever worden aangemerkt als een rechtspersoon. Ten aanzien van
rechtspersonen stelt de wet de voorwaarde dat
de rechtspersoon (in dit geval de werkgever) de
belangen van een van de rest van de bevolking
te onderscheiden groep moet vertegenwoordigen. Dat doet de werkgever in dat geval."

Wellicht nog een enquête
In het licht van kostenstijgingen zijn de voordelen van een colllectieve basisverzekering niet te
verwaarlozen. De premiekorting kan oplopen
tot 10%(jaarlijks max. 110 euro).Bij een aanvullend pakket zelfs tot 20%.Op dat onderdeel
moeten de zorgverzekeraars namelijk met
elkaar concurreren. Het ziet er naar uit dat de
meeste verzekeraars komen met een keuze uit
3 aanvullende pakketten en een tandartsmodule. Verzekeraars zijn verplicht om minimaal de
bestaande dekking van een verzekerde te accepteren. De hoogte van door Elsevier te bedingen
kortingen hangt sterk af van de overigens vrijwillige deelname door haar werknemers en
(pré)gepensioneerden.Het is mogelijk dat voor
een beter beeld hierover nog een enquête
plaatsvindt onder de betrokkenen.
Nog niet ingaan op offertes.
In haar brief adviseert Reed Elsevier alle verzekerden nog niet in te gaan op offertes van verzekeraars.Wacht eerst af of Reed Elsevier er i
slaagt met een collectief aanbod te komen lui
het advies. Uiterlijk eind november, begin
december hoopt het bedrijf alle betrokkenen
hierover uitsluitsel te kunnen geven. Stel dat het
niet lukt is er dan nog genoeg tijd om binnen de
wettelijk gestelde termijnen individueel of als
VGEO-collectief iets te ondernemen? Ja zeker.
Tot 1 mei 2006 hebben verzekerden namelijk de
mogelijkheid zich met terugwerkende kracht tot
1januari te verzekeren bij een andere zorgverzekeraar dan De Amersfoortse of Amicon.
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Reünie van Elsevier-pioniers

V.l.n.r. Jan Krull,
Paula Krijgsman,
Rosaleen Burke,
Ton Boogers.

Een (Elsevier) boom
gegroeid uit een
klein naadje. Deze
symboliek voor de
wetenschappelijke
uitgaven van
Elsevier herleefde
onlangs door een
artikel in de
Volkskrant.
VGEO-oprichter en erelid Ton Boogers las het
artikel 'De academicus komt los van het
papier' met groeiende interesse.
Temeer omdat Boogers en nog enkele levende collega's zichzelf hierin herkenden als pioniers die mede aan de wieg stonden van de
inmiddels wereldwijde uitgeverij Reed
Elsevier. Het artikel in de Volkskrant betrof
met name de metamorfose van gedrukte
wetenschappelijke informatie naar electro-

, 2 Elsevier Senioren Nieuwsbrief

nische via internet. Het initiatief tot het uitgeven van wetenschappelijke uitgaven in c e
Engelse taal werd omstreeks 1940 genomen.
Direct na de Tweede Wereldoorlog verschenen in Nederland de eerste uitgaven. In die
beginjaren werkten in Nederland niet meer
dan tien mensen hieraan. Die eerste tien zijn
inmiddels overleden. Maar we zaten er dichtbij stelt Ton Boogers (trad mei 1949 in dienst)
vast. Paula Krijgsman vertelde hem vorig jaar
dat zij inmiddels 50 jaar collega's waren.
Zij trad oktober 1954 in dienst als directie
secretaresse van de heer I?Bergmans, de
toenmalige directeur van Elseviers
Wetenschappelijke Uitgeverij (EWU).
Boogers had toen al voorgesteld dat te gaan
vieren. Dit vond onlangs plaats in restaurant
De Jonge Dikkert in Amstelveen. Samen met
met nog twee oud-collega's van het eerste
uur: Rosaleen Burke (september 1954) en
Jan Krull (september 1960)

Uit de oude doos

'Een rolletje King in het dashboardkastje'
Onze oproep aan de
Nieuwsbrieflezers tot het
opsturen van anecdotes of
foto's uit de Elsevierdoos bleef
niet ongehoord. Henk
Molenaar deed een greep uit
zijn beroepsverleden.
"Mijn Elsevierverhaal begint
in 1972. Nadat ik stadsacquisitie had gedaan bij het toenHenk Molenaar
malig Rotterdamsch
Nieuwsblad,was ik het midin de beginperiode bij
Interventura Den Haag
denstandsgereutel wel een
beetje zat. Ik zocht iets grotijdens een skelterrace:
'voorzichtig de eerste
ters. Ik las een advertentie
positie kiezen'
van Uitgeversmij.
Interventura in den Haag.
Een onderdeel van
Bonaventura, dat weer deel
uitmaakte van Elsevier. Ze
- zochten een veelpotig figuur,
LI
i11 ELSEVIER SENIOREN 1" die affiniteiten had met de
'NIEUWSBRIEF L1'
I
J 8
Iautowereld. Het ging om
'New business' voor bladen
ciii
i:Nieuwsbrief voor E als AutoVisie, DeAuto (van
14 leden van de
"1
de KNAC) en Rijdend
'd
;#! Vereniging van
Gepensioneerden
Elseviery
b
Ondernemingen

""

E

Nederland. Een met de autowereld onbekend persoon
naar een autoimporteur sturen, was als vloeken in de
tempel, volgens de exploitatiechef. Later heb ik dat goed
begrepen. Het was namelijk
eten, drinken en vrolijk zijn.
Men dacht in eerste instantie
voor Autovisie aan bijvoorbeeld adverteerders als
Quartier horloges, en sigarettenmerken (Marlboro).Voor
de mensen met een goedgevulde beurs die DeAuto
lazen, onder meer aan wijn
en wijnkoelvitrines voor
thuisgebruik. Wat er overbleef, iets in de vrije tijdsfeer,
was voor de lezers van
Rijdend Nederland (een soort
eenvoudige Kampioen) zoals
aanbieders van vakantiebungalows, zelfbouwgarages en
meer van dat gesnor. Men
(Yge Heerema) vroeg mij wat
ik hiervan vond? Na enig

nadenken zei ik: 'Zolang er
nog niet in iedere auto een
rolletje KING pepermunt in
het dashboardkastje ligt, zou
ik de prioriteit aan fun food
en dergelijke geven. Iedereen
trekt er in het weekend met
de auto opuit, zeker de AVlezers'. Men was zeer verrast.
Het was een idee van de
bovenste plank. Ik werd
gelijk aangenomen.
Tonnema in Sneek heb ik
natuurlijk bezocht. Zij hadden er wel oren naar en
gaven ook Kingwegenatlassen uit. Hier zat dus het
synergie effect in. Maar het
reklamebureau Bouman in
Leeuwarden was er te nuchter voor. Voor 'De Auto' en
'Rijdend Nederland' lukte
het branchevreemde 'gedoe'
wel enigermate. Maar na verloop van tijd deed ik gewoon
mee met de gebruikelijke
auto-accounts."
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1 Stategiecommissie blijft allert

g De dit jaar ingestelde strategiecommissievan
i! VGEO was éénmaal bijeen. Tijdens de bestuursi vergadering van 23 augustus j.1. werd geconcludeerd dat voortzetting van haar activiteiten
zeker zinvol is. Doel van de commissie is om als
VGEO-bestuur tijdig belangrijke ontwikkelingen op pensioengebied te signaleren en daarop
terzake kundig in te spelen. De VGEObestuursleden die ook in de Raad van deelnemers van SPEO zitten vervullen daarbij zowel
een signalerende als corrigerende rol. De SPEOvergaderagenda vormt een belangrijke leidraad
voor de strategiecommissie.Maar zij wil zo
nodig ook eigen initatieven ontplooien richting
SPEO. Er staan nog ingrijpende veranderingen
op til bij het pensioenfonds. Daarom zijn de
VGEO-leden die in de Raad zitten extra alert om
de strategiecommissiehierover tijdig te informeren.

Slechte SPEO-communicatie
Besloten werd dat de VGEO-voorzitter Jan
Nefkens een kritische brief stuurt naar zowel

het SPEO-bestuurals de Raad van deelnemers.
Hierin wordt wederom kritiek geuit op de
gebrekkige communicatie van SPEO met zijn
gepensioneerden. Gevraagd wordt om dit als
agendapunt op te voeren tijdens een in september geplande SPEO-vergadering. Oorzaak van
deze herhaalde kritiek is dat SPEO nog steeds
geen gevolg geeft aan haar belofte om met een
gedrukt vervolg te komen op het voormalig
Pensioenbulletin.Dit werd al weer enkele jaren
geleden opgeheven omdat SPEO het eigentijdser vond haar informatie via internet te verspreiden zowel naar de actieven als gepensioneerden. Daarbij werd in het laatste nummer toegezegd dat er voor gepensioneerden die niet over
een PC beschikken een gedrukte versie van de
digitale tekst zou komen. Dit heeft nooit plaastgevonden. De kwestie bevindt zich nu in een
impasse. Na eerdere VGEO-kritiek hierop verwees de SPEO-directie naar de Raad van
Deelnemers als verantwoordelijke partij.
Over deze kwestie moet nu snel duidelijkheid
en besluitvaardigheid getoond worden vindt
de VGEO.
Elsevier Senioren Nieuwsbrief 3

Wat

ndt u daa r nou va n?

ren, de kosten worden zo gigantisch.
Voor alles zijn er nu medicijnen, waarWat verwacht u persoonlijk van het nieuwe zorgstelsel,
door het erg duur wordt. Het is een
moeilijk
Ik heb van Elsevier
dat per 1 januari 2006 ingaat?
een brief gekregen, dat vond ik heel
goed. Ik wil er ook weer met Elsevier instappen.
Mevr. L. Bakels-Swatsenberg Bussum
De nieuwe
De schuld van de sterk gestegen ziektekosten
Ik kan er nog weinig over zeggen, er zijn nog te
zorgverzekering
wordt vaak gelegd bij de ouderen. Dat vind ik
weinig berichten over. Ik hoor wel van Elsevier
baart het ene
erg. Vergeten wordt dat die ouderen vaak jarenomdat
ik
daar
collectief
verzekerd
ben.
Ik
verwacht
VGEO-lid meer
zorg dan de ander dat dit hetzelfde blijft. Het wordt wel een eenheids- lang premie hebben betaald. In hun jongere
jaren maakten zij vaak veel minder gebruik van
worst en je moet je ook bijverzekeren. Ik maak mij
zo blijkt uit de
de gezondheidszorg dan thans het geval is.
volgende reacties. er niet druk over, het moet toch gebeuren.
Over het algemeen gingen zij ook minder snel
Veel is de ondernaar een dokter.
vraagden nog
Ik vind er eigenlijk niets van en heb mij er nog niet
onduidelijk.
in verdiept. Ik verwacht dat het voor mij niet zoveel J.J.Scholte Zwaag
Maar ze hebben
konsekwenties heeft. Ik vertrouw op de goede zorg Ikweet het nog niet. Momenteel betaal ik heel
opvallend veel
van Elsevier. In de collectieve ziektekostenverzeke- veel, ook eigen risico. Ik kan mij niet voorstelvertrouwen in
ring zal het wel goed geregeld worden. Het penlen, dat het slechter wordt. Ik hoop in elk geval
Elsevier op
sioenfonds heeft welliswaar de beleggingen niet
dat het niet duurder uitpakt. Meestal klinken de
een goede
voorstellen
heel goed, maar in de uitwerking
afwikkeling.
pakt het dan veel slechter uit.
Mevr.C. Den Ouden-Smit Bilthoven
Alle interviews gehouden op 26 augustus 2005
Het stelsel is nogal ondoordacht. Het wordt veel
door Hildegund Spaargaren
duurder voor iedereen.. Er moet wel iets verandel*

Een PC kopen: waar moet ik op letten?(1)
Leden van VGEO hebben ons gevraagd: Waar moet ik op letten
als ik een PC wil kopen?De wedervraag is dan: wat wilt u er mee
gaan doen? Het volgende geeft een beetje meer inzicht in de nodige
aanpak. De veeleisende PC-gebruiker kan zich ook nog orienteren
via koopgidsen en boekjes met uitleg over de opbouw van een PC.
In twee opeenvolgende artikelen proberen wij een antwoord te
geven op fundamentele vragen.
Wat wilt u gaan doen?
Het is net aïs met de aanschaf van een nieuwe auto: als
je met z'n tweetjes bent is een grote auto niet zo nodig.
Als u ook met de caravan op stap wilt, dan is een wat
sterkere motor echt nodig en een trekhaak.
Zo is het ook met een PC. Neem daarom rustig de tijd
om na te denken over de dingen die u wilt doen. Wellicht
wilt u alleen internetten, email berichten ontvangen en
sturen en wat eenvoudig tikwerk doen? Dan is een basisPC van rond de £700,- voldoende,
inclusief beeldscherm, toetsenbord en muis. Geluidsboxen moet
u er vaak, tegen een relatief gering
bedrag, nog bij kopen.
Praat met een kenner
Iemand die wat verder wil gaan
met b.v. het bewerken van digitale
foto's of video moet hogere eisen
stellen aan bepaalde onderdelen.
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Praat daarom ook eens met buren of familie met
een PC en kijk wat die er zoal mee doen.
Zet uw eisen op papier en laat u in een paar winkels voorlichten over de apparatuur die het beste
bij uw wensen past en doe dan uw keuze. Als u al
wat ervaring hebt met PC's of denkt dat u zich het
gebruik snel eigen kunt maken, bedenk dan dat u
over enige tijd meer wensen hebt dan u nu kunt
voorzien. Dan moet het dus mogelijk zijn de PC uit te
breiden.

C

De'standaard-PC'
Een basis-PC bestaat uit meestal een staande kast, met
een harde schijf van 40 tot 80 GB (Giga-Byte,oftewel een
miljard tekens) voor de opslag van gegevens en programma's. In zo'n eenvoudige PC vindt U meestal verder
een CD-ROM-leesstationen soms ook nog een station
voor diskettes waar u informatie
opslaat en uitleest, (die kleine vierkante schijfjes). Diskettes als informatieopslag worden vanwege hun
beperkte capaciteit steeds meer
verdrongen door CD en DVD-brandersllezers. We komen hier later
nog op terug. Verder behoren een
toetsenbord en muis bij dit basispakket. Beeldschermen moeten
meestal apart worden aangeschaft

maar maken soms ook deel uit van een aanbieding.

E-mail en internet.
Tegenwoordig zit er op een PC altijd wel een aansluiting
voor geluidsboxen en is een modem ingebouwd.
Een modem hebt u nodig om electronische post te verzenden en ontvangen (E-mail),Het modem verbindt uw
computer met het telefoonnet of de kabel. Bovendien
kunt U er mee 'internetten' Op het internet kunt U over
talloze onderwerpen informatie en kennis opdoen en
uitwisselen. Om te kunnen e-mailen en internetten zult
U zich moeten abonneren bij een provider. Daarvan zijn
er vele, zoals KPN, die elkaar flink beconcurreren.
Extra programma's
Het interne geheugen van een PC is minimaal 256 MB
(Mega=miljoen) en de processor heeft een snelheid van
1,5 tot 2,4 Ghz(mi1jard stapjes per seconde). Het meegeleverde besturingssysteem is bijna altijd Windows XP.
Voor veel mensen is een dergelijke PC al voldoende.
Let op de extra programma's die worden bijgeleverd.
Dit varieert per aanbieding en kan o.m. een fotobewerm g s p r o g r a m m a zijn, een routeplanner of een (tijdelijk)
anti-virusprogramma. Bij goedkopere aanbiedingen
zitten meestal minder extra programma's.
Processor en intern geheugen
Als er meer van het systeem wordt verlangd dan eenvoudig werk zijn een snellere processor en groter geheugen

"In 1985bedroeg de
AOW- uitkering
32 procent van het
gemiddelde loon en
in 2003 nog maar
27 procent.
De koopkracht van
gepensioneerden
bleef jaarlijks
0,5 procent achter
bij die van de
werkenden."
Econoom Paul de Beer
in: de Volkskrant

nodig. Bij intensief werken met foto's en video-montage
is een processor van minimaal 2 Ghz nodig, liefst meer,
en een geheugen van 512 MB of meer. Als er minder
beschikbaar is dan werkt het wel maar het duurt allemaal wat langer of het systeem loopt sneller vast. Ook
het spelen van spellen (games) vergt nogal wat van het
geheugen en in mindere mate van de processor.

Beeldschermen grafische kaart
Het beeldscherm krijgt zijn informatie via een zgn. grafische kaart. Voor gewoon gebruik zijn aan die kaart nauwelijks extra eisen te stellen. Voor het beeldscherm hebt
u de keus uit de TV-achtige apparaten (CRT) of de platte
schermen (TFT of LCD zijn hetzelfde). De CRT's zijn
goedkoper maar zwaarder en nemen meer plaats in.
De schermgrootte die wordt aangeraden is 17 inch.
Platte schermen zijn rustiger voor de ogen, lichter,
nemen minder ruimte in en gebruiken veel minder
stroom maar zijn wat duurder (1,5 to 2 maal). Een
nadeel van een LCD-scherm is dat er een beperkt aantal
resoluties is. Dit betekent ook dat de letters op het
scherm kleiner zijn.
NB: als bij een CRT-scherm 17 inch wordt opgegeven
dan is dat bruto, er valt een stuk weg achter de rand van
de kast. Een 17 inch CRT komt ongeveer overeen met
15 inch LCD-scherm.
In het volgende nummer deel 2 en slot.
Gerard Roza

Reed Elsevier rukt op met
electronische informatie

waarop je dat kunt vergelijken met informatie over alternatieve producten?":

Reed Elsevier haalt wereldwijd inmiddels
40 procent van zijn omzet binnen via electronische publicaties en informatie. Over drie
jaar zal dat meer dan de heljìt zijn voorspelde
president-directeur Crispin Davis onlangs
tijdens zijn presentatie van de ha2fjaarlijkse
cijfers.

Liever meer uren maken dan
later met pensioen

Davis: "Internet levert ons nu een jaarlijkse
omzet op van 2,5 miljard dollar. Van die
omzet komt 25 procent uit producten die in
de afgelopen vijf jaar zijn ontwikkeld."
Hij verwacht dat Reed Elsevier uiteindelijk
alleen nog maar electronische informatie zal
uitgeven. Vergeleken met de overige divisies
hebben de vakbladen, en met name die in
Nederland, het economisch moeilijk. Vorig
jaar daalde de omzet 3 procent. De economische stagnatie wordt als een oorzaak
genoemd. Gerard van de Aast die deze divisie
leidt ziet niettemin voldoende perspectief.
"In de vakbladen hebben we productnieuws.
Wat is dan mooier dan naar een site gaan

Het kabinetsbeleid van 'langer doorwerken'is
niet wat meeste Nederlanders willen.
Nederlanders maken zich zorgen voor de toekomstige generatie. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat de overheid de gesignaleerde
problemen kan oplossen. Ze willen een
socialere samenleving.
Deze conclusies kunnen getrokken worden
uit een representatief onderzoek waaraan
NRC-Handelsblad meewerkte. Een paar uur
per week meer werken blijkt veel meer steun
te krijgen dan later met pensioen gaan, meer
premie betalen, of minder vakantiedagen.
Mits tenminste aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Zelf bepalen wanneer men
kan werken of thuis kunnen werken. Als aan
één van deze voorwaarden is voldaan, is
meer dan de helft van de werkenden bereid
meer uren te draaien. Van de huisvrouwen
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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"Onder druk van
de nieuwe
boekhoudregels
moeten fondsen
vanaf l januari 2006
h u n verplichtingen
tegen de marktrente
waarderen.
Hadden fondsen dit
eerder gedaan dan
had iedereen in de
jaren negentig
kunnen zien dat ze
er helemaal niet zo
goed voor stonden,
maar dat de buflers
door de dalende rente
nog sneller werden
uitgehold dan door
de stijgende beurskoersen."
Esther van Rijswijk
in Elsevier.

en -huismannen is zelfs 70 procent bereid
(weer) te gaan werken indien aan een van
deze twee voorwaarden kan worden voldaan.
Er is dus een enorme arbeidsreserve die kan
worden gemobiliseerd indien het lukt om
werk flexibeler te maken voor de werknemer.
Bovendien zijn er 700.000 werkenden die
zonder verdere voorwaarden meer uren per
week willen werken. Aan de pensioendatum
is men zeer gehecht, hoewel algemeen wordt
verwacht dat de AOW-leeftijd omhoog gaat.
Gemiddeld verwacht men dat die op 67 zal
liggen wanneer men zelf aan de beurt is.
Niettemin verwachten de ondervraagden
met 63 jaar te kunnen stoppen met werken.

Bergen papier en oerwoud van
regelingen als je 65 wordt
Als je 65 wordt, val je onder 386 wetten en
bijna 900 regelingen.De meeste moeten
worden veranderd om de pensioenleeftijd
te verhogen.
Het expertisecentrum leeftijd en maatschappij LBL, zocht uit wat de gevolgen zijn als
mensen pas vanaf 67 jaar AOW zouden
krijgen. De uitkomsten zijn onthutsend.
In maar liefst 387 verschillende wetten worden samen bijna negenhonderd jaargrenzen
van 65 jaar vermeld. 70 procent hangt direct
samen met de AOW, met name in de sociale
zekerheid. Als de AOW-leeftijd zou worden
verhoogd naar 67, zouden daarvoor bijna
zeshonderd wetten en regelingen gewijzigd
moeten worden.

Econoom: AOW wordt niet
onbetaalbaar
Omdat het zo vaak gezegd wordt, wordt het
een soort bijgeloog de onbetaalbaarheid van
de AOW Het is zeer misleidend. De AOW
maakt slechts zo'n vijf procent uit van het
bruto binnenlands product. Ondanks de
vergrijzing stijgt dit percentage volgens de
econoom De Beer in 2030 hoogstens naar
zeven procent.
"Onbetaalbaarheid is dus onzin. Het gaat
erom of we het op willen brengen," aldus De
Beer. De AOW is zeer belangrijk. Ze voorziet
in meer dan de helft van het gezamenlijk
inkomen van alle ouderen. Velen daarvan
hebben dat hard nodig, want het gangbare
beeld dat ouderen een 'Zwitserleven' leiden,
is grotendeels vals.
Onder ouderen zijn er namelijk zeer veel met
lage inkomens. Zo ontvangen 200.000 ouderen alleen AOW, of moeten met nog minder
6
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geld rondkomen. Het betreft vooral alleenstaande vrouwen. Dat de pensioenen zo hoog
zijn, is ook onjuist. Een half miljoen 65-plussers heeft boven op de AOW hoogstens
250 euro pensioen per maand! Daardoor
loopt die groep wel enige huursubsidie mis.
Dus leeft een kwart van de ouderen op of
onder de armoedegrens. De Beer wijst er op
dat Nederland zeer rijk is en de welvaart is de
laatste vijftig jaar sterk is toegenomen, mede
dank zij die ouderen. "Het is dan ook beschamend als we de AOW niet zouden willen
bekostigen"

Het zal ze een
zorg(verzekering) zijn.
Het blijft erbarmelijk gesteld met het communicatievermogen van deze overheid.
De invoering van het nieuwe Zorgstelsel is
daar een schrijnend voorbeeld van. De uitwerking ervan lijkt meer op een: 'Het zal ons
een zorg zijn' stelsel. Ondanks de uitvoerige
publiciteitscampagne van het ministerie van
Volksgezondheid zowel in de media, op internet als huis-aan-huisbrochures. "Die roepen
meer vragen op dan ze beantwoorden," aldus
de ouderenbonden. Het is al eerder vertoond
bij ingrijpende ministeriële beslissingen en
kostbare voorlichtingscampagnes. Daarbij
treden consequent dezelfde manco's op die
voeren tot soms langdurige, ingrijpende en
kostbare reparaties. Ten eerste is te weinig
doorgedacht over de uitvoering en mogelijke
consequenties. Ten tweede is er een chronisch gebrek aan inlevingsvermogen en doe groepgericht denken. In het geval van het
Zorgstelsel valt met name op dat de consequenties voor AOWers en ge(pré)pensioneerden kennelijk ernstig zijn onderschat of erger
nog over het hoofd zijn gezien. Ze pakken
financieel veel ongunstiger uit dan de overheid deed voorkomen. Een schandalig staaltje daarvan toont de volgende uitspraak van
een overheidsvoorlichter: "Alleen de directeur van Albert Heijn wiens vrouw een paar
dagen in de week achter de kassa werkt gaat
er op achteruit." Gelukkig verhieven de ouderenbonden inmiddels hun stem. Ook de
VGEO zit voor zijn leden op het vinkentouw.
Er komen compenserende maatregelen zegt
de overheid. Hopelijk niet alleen voor
genoemde AH-directeur ...
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Harry Nijhuis

Dordrechtopzijn best

Wist u dat Dordrecht in de
Middeleeuwen de belangrijkste
stad was van ons land? Rui&
zestigVGEO-ledenen partners
namen hiervan uitgebreid kennis tijdens het jaarlijkse
uitstapje.
Eenenzeventig personen hadden zich opgegeven. Tot teleurstelling van de mensen die
deze dag organiseerden bleven
negen personen zonder
bericht weg. Dat kan toch echt
niet! De dag begon minder
goed vanwege een kapot
koffiezetapparaat. Maar in het
café aan de overkant bleek de
koffie uitstekend. Ook het weer
liet zich van haar beste kant
zien; zoveel zon zagen we in tijden niet.
Eén groep toog naar de boot om een
rondvaart te maken over de havens en
Merwede. De andere groep begon
n een rondleiding in het museum
Simon van Gijn. Uw verslaggever en

t
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zijn ega kregen er het nodige te horen.
Wist u dat in dit voormalige woonhuis
zich de enige kamer met goudleerbehang in een particuliere woning in
Nederland bevindt ?

vrijekeuze
Tijdens de lunch in eetcafé Baloe
Bier was vooral het versgebakken
brood voortreffelijk. Daarna kon
het volgende programmaonderdeel beginnen. De keuze was vrij:
de boottocht, een stadstocht met
een koets of een stadswandeling.
Wij kozen voor de boot. We wisten natuurlijk wel dat Dordrecht
aan een aantal grote rivieren ligt,
maar dat er zoveel water door de
binnenstad stroomt was een verrassing. Het waren geen grachten zoals in Amsterdam, maar
de oude haven die dwars door
dc stad loopt. Veel fraaie stadsgezichten hebben we met onze
. -digitale camera vastgelegd. Zij
zullen een goede herinnering zijn
aan deze prachtige dag. Ook de
mensen van de organisatie kunnen
er met een tevreden gevoel op terug
kijken.

l

Jan Nefkens

Duurzaam
Van de week viel er een mooi boekje in de bus. Van de
concurrent nog wel! Een 'Duurzaamheidsverslag over
2004' Is dat tegenwoordig ook al nodig? Ik heb toch pas
geleden al de dikke pil van hun jaarverslag met alle cijfertjes ontvangen. Het is vast hun bedoeling om te laten zien
hoe goed zij met hun klanten, kennis, personeel, leveranciers en aandeelhouders omgaan. Daarmee willen ze
ijkbaar bewijzen, dat de tent niet spoedig in elkaar zal
.&en. Dat hoop ikvan ganser harte voor de bijna 20.000
mensen die daar werken. Overigens ben je tegenwoordig
in dit soort verslagen geen mens meer maar een FTE-er.
(Full Time Equivalent). Het wordt in dit verslag als een
prestatie gezien, dat er meer dan 1000 van die FTE-ertjes
de laan uitgestuurd zijn. Hoe het u vergaat weet ik niet,
maar van zo'n duurzaamheidsverslag krijg ik de kriebels.
We levenin een wegwerpmaatschappij. Duizend mensen
van vlees en bloed, ook vaders en moeders van kinderen,
op straat. Natuurlijk allerlei afvloeiingsregelingen, maar
toch het stempel onbruikbaar op hun dossier en op hun
leven.
Tegenwoordig wordt van alles weggesmeten. Als de
vuilnisboeren in Amsterdam een dag staken, hoopt het
vuil zich op in de straten. De plantsoenen liggen vol blik
en plastic. Vroeger kreeg mijn vader met sinterklaas altijd
in een verkreukeld cadeaupapiertje een paar eigengebreide sokken, zo van twee recht twee averecht. Die hadden
een lang leven, want hele avonden zat moeder met de bril

Q)

op het puntje van haar neus sokken te stoppen. En als
ze op waren haalde ze de ouwe sokken weer uit om er
nieuwe van te breien. Nu haal je in de supermarkt vijf
paar sokken voor een paar euro en als er een klein gaatje
in zit gooi je ze weg...
Ouder wordend moet ik ervoor oppassen geen mopperpot te worden; zo van vroeger was alles beter. Laatst
kreeg ik een lesje van een vriendelijke Engelse buurvrouw. Mijn vrouw en ik waren in de buurt aan het wandelen. Toen zagen we haar in de verte lopen met haar
witte hondje. Maar wat deed ze daar toch? Dichterbij
gekomen vertelde ze het: 'Altijd als ik mijn hondje uitlaat,
neem ik een plastic zak mee en dan ruim ik de rommel
rond deze hangplek op.'
Moeten we dan allemaal onbezoldigd reinigingsambtenaar worden? Nee natuurlijk, maar deze vrouw
ging niet mopperen zoals ik, maar kwam in actie om het
kwaad te bestrijden. Zo'n doener was ook die man van de
verslaafdenzorg, die tegen me zei: 'Wil je een verslaafde
nooit meer junk noemen, want junk betekent zoveel als
afval' Een verslaafde is altijd nog een mens, die recht
heeft op duurzaam - eeuwig - leven. Dat is een heel
andere manier om naar je medemens en jezelf te kijken.
Zo kijkt God ook naar je. In zijn ogen ben je geen afval
maar, zoals de profeet Jesaja het eens zei, kostbaar en
hoog-geschat.
dick@huis-l.tmfweb.nl
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Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden, maakt u
dit kenbaar bij onze
ledenadministrateur
Ab Pouwels
Buitenveer 58
1381AE Weesp
telefoon 0294-4149 30
email
ab.pouwels@planet.nl
Voor zaken betreffende bestuur en
organisatie kunt u
bellen met secretaris
Jan de Waal
Klaverweide 59
1511XV Oostzaan
telefoon 075-684 36 45
fax 075-687 79 53
email
waa10087@wxs.nl
Lidmaatschap en
contributie
VGEO-leden betalen
jaarlijks afhankelijk
van hun pensioenhoogte £ 6.50 tot £ 14
contributie. Een vrijwillige verhoging van
deze bedragen wordt
zeer op prijs gesteld.
Contributie wordt
overgemaakt op
postbankrekening
100802 t.n.v.
Verenigingvan
Gepensioneerden
ElsevierOndernemingen,
Haarlem.
Nadere info
Wim Kooy
telefoon 023-533 76 85
Email
wkooy@xs4all.n1
De volgende
Nieuwsbrief
verschijnt medio
december
Kopij moet uiterlijk
25 november a.s.
binnen zijn.

We heten de volgende nieuwe leden en
donateur welkom:
Els. Science
De heer W.J.J. Moes Obdam

Mevr. Th.C.M.Hendriksen Arnhem
Els Op1
Mevr. I.M.A. Heinemans-Willenborg A'dam
Mevrouw K. Swan Go Amstelveen Els.Science
De heer R.G.H. Frerix's-Heerenberg
RB1

H.Glastra - Meeboer Amsterdam
L.J.Rens Egmond ald Hoef
De volgende leden zijn ons ontvallen:

Huursubsidieregeling wordt
huurtoeslag
Met ingang van 1 januari 2006
maakt de huursubsidie plaats
voor huurtoeslag en gaat de
Belastingdienst de uitvoering
ervan verzorgen. Voor het jaar
2006 kunt u een aanvraag voor
huurtoeslag bij de
Belastingdienst indienen. U
hoeft hiervoor voorlopig niets
te doen. Rond september
stuurt de Belastingdienst de

100-jarige Annus
Tauber overleden
Ons bereikte het droevige
bericht dat Annus Tauber 27
april j.1. te Leiden in haar honderdste levensjaar is overleden. In de Nieuwsbrief van

SPEO-indexatie landelijk op bijna éénzaam dieptepunt
SPEO behoort met een vijftal
andere bedrijfspensioenfondsen tot een kleine minderheid
die zowel over 2004 als 2005
geen indexatie op de pensioenuitkering toepasten. Dit
blijkt uit een voorlopig indexa-

Korting Centraal
Beheer ook voor
gepensioneerden
VGEO-leden kunnen tegen
aantrekkelijke kortingen verzekeringen afsluiten bij Centraal
Beheer. Navraag bij de perso-
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formulieren automatisch toe.
Hierop kunt u uw geschatte
inkomen voor het komende
jaar invullen. Staat het al
ingevuld? Controleer dan of
alle gegevens nog kloppen en
stuur de formulieren vóór 1
november volledig ingevuld
terug naar de
Belastingdienst. Vervolgens
krijgt u vanaf januari 2006, op
dezelfde manier zoals u 'oude
'huursubsidie ontving,
maandelijks de huurtoeslag
op uw rekening gestort. Het

grote verschil met vroeger is
dat de huurtoeslag wordt berekend aan de hand van uw verwachte verzamelinkomen van
het kómende kalenderjaar. Dus
niet meer op basis van de gegevens van vórig jaar. U krijgt
maandelijks een voorschot uitbetaald en aan het einde van
2006 krijgt u een eindafrekening. Verandert er niets in urn
situatie? Dan krijgt u het jaar
erop automatisch dezelfde toeslag.

maart j.1. besteedden wij nog
uitgebreid aandacht aan
haar.verjaardagsviering in
een Leids verzorgingstehuis.
Annus ontvluchtte Hongarije
in 1957 waar zij tot twee keer
toe gevangen zat. Zij trad al

hetzelfde jaar in dienst als
bureauredactrice en beëdigd
tolklvertaalster bij ~lsevier
Publishing Company. Tot 1970
werkte zij bij Elsevier.

tieoverzicht dat werd opgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden
(NVOG).VGEO is ook bij NVOG
aangesloten. Andere bedrijfsfondsen die niet indexeerden
zijn o.m. Dupont en PNO
Media Omroep. Een meerderheid (71 pensioenfondsen)
van de bij NVOG aangeslote-

nen deed mee aan dit onderzoek. De hoogste indexatie '@
2004 scoorden de Loodsen
VNoL met 3% Gevolgd door
ABP met 2.45%.
Tot dit illustere gezelschap
behoort ook het Misset-pensioenfonds (plus 2.04%) dat
zich jaren geleden afscheidde
van Elsevier. Met een profetische blik ...?

neelsdirectie van Reed Elsevier
leerde ons dat dit niet alleen
geldt voor werknemers. Bij uitdiensttreding vanwege W T of
pensioengerechtigde leeftijd
loopt deze kortingsregeling
automatisch door. Wie zich
dus telefonisch aanmeldt bij

Centraal Beheer in Apeldoorn
(055-5799111)als 'Elsevierder'
krijgt automatisch informatie
en desgewenst een offerte toegezonden. Wie over internet
beschikt kan de site van
Centraal Beheer (www.centraalbeheernl) bezoeken.
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