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itsing pensioen 
is moge k door verkoop 

~ e é d  Business 
Net nu SPEO haar vermogenspositie weer tegenwoordiger van de Elsevier-gepen- 
op orde lijkt te hebben, dreig een nieuw sioneerden nauwlettend toe en levert waar 
en nog ernstiger gevaar: nodig commentaar op de gang van zaken, 
opsplitsing van het pensioenfonh. zowel vanuit het bestuur als de VGEO- 
Dit als gevolg van de aangekondigde vertegenwoordiging in de Raad van deel- 
verkoop van de Reed Business vak- nemers. Het een en ander kan immers 
bladendivisie inclusief publiekstijd- nadelige gevolgen hebben voor de pen- 
schriften mals weekblad Ekevie~: sioenuitkeringen van de leden. Bovendien , In dat geval verdwiJnt de helft van alte kan het ledenbestand door een opsplitsing 
deelnemers uit het SPEO-fonds naar een van SPEO verdeeld raken. 
ander fonds of een verzekeraar: Om nog enkele mogelijke nadelen te 
Zowel werknemers als gepensioneer- noemen: hoe minder actieve deelnemers 
den. Dit kan voor a Ele betrokkenen SPEO heeft, hoe minder premie-inkomsten. 
vérstrekkende gevolgen hebben. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de 

indexatie voor zowel actieven als gepen- 
Het is op het moment van het ter perse gaan sioneerden. Premie-inkomsten zijn voor 
van dit nummer nog volstrekt onduidelijk of indexatie door SPEO namelijk een belangrijke 
na verkoop een splitsing van SPEO te vermi- bepalende factor. 
jden valt. Veel is afhankelijk van de koper(s) Een ander aandachtspunt is het belegde ver- 
van de vakbladen en publieksbladen. Gezien mogen. SPEO behoort nog tot de middelgrote 
het economisch klimaat wordt zeker op korte pensioenfondsen. De omvang van SPEO kan 
termijn de verkoop niet verwacht. Als er één bij splitsing aanzienlijk afnemen. Hoe kleiner 
of meer kopers zijn, luidt de dit vermogen des te zwaarder 
volgende vraag 'Wie van de drukken de lasten. De moge- 
overgenomen werknemers en a Reed Business lijkheden van risicospreiding 
gepensioneerden zou moeten worden ook minder, boven- 
overstappen naar een ander pensioenfonds dien zouden de externe vermognsbeheer- 
of andere verzekeraar'. Daarover moet binnen ders zich voor een klein fonds wel eens 
het SPEO-bestuur en in de Raad van deelne- minder kunnen inspannen. 
mers nog uitgebreid gediscussieerd worden. 

Tenslotte nog dit: 
Mogelijke gevolgen De verkoop van RB heeft ook invloed op de 
Hoe dan ook, VGEO ziet als belangrijke ver- samenstelling van de Raad van deelnemers 

Aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging 
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en het SPEO-bestuur. De verhouding kant wordt belangbehartiging door VGEO 
actieven/gepensioneerden wordt door de ingewikkelder als deze bij meer dan één 
verkoop van Reed Business ongeveer één op pensioenfonds moet pleiten voor de 
één. Dit betekent dus relatief meer invloed belangen van gepensioneerden. 
voor de gepensioneerden. Aan de andere 

sevier snijdt ondanks topresu 
diep in-haar arganisafie 

Reed Ekevier zet zijn divisie Vaktijd- Business, deze uitgeverij in Nederland leidt. 
schrifen (Reed Business) in de etalage. Haank vond het eind februari nog te vroeg 
Een mededeling die menigeen verraste om over een mogelijke deal te spreken. Hij 
bij de presentatie van rooskleurige noemde Reed Business "een mooi bedrijf", 
jaarcijfers. Maar voor kenners toch ook maar of het interessant voor hem is, hangt af 
weer niet. Reed Elsevier heefi al langer van de prijs. 
de strategie haar minst winstgevende Met de opbrengst wil Reed Elsevier onder 
onderdelen in de verkoop te doen. andere eigen aandelen inkopen om daarmee 
Belangrijkste doel: de winst voor de de aandeelhouders te 'behagen'. De beurs- 
aandeelhouders te mmimaliseren. koers van het concern kwam de afgelopen 

jaren immers nauwelijks van zijn plek, in 
Reed Elsevier gaat zich nu con- beursjargon 'a dead duck: CE0 
centreren op de divisies voor Crispin Davis heeft voor de ver- 
juridische en wetenschappelijke koop een simpele verklaring: 

o' 
informatie. In 2007 werd een winst Reed Elsevier wil minder athanke- 
geboekt van £ 1,7 mld. (2006: € 919 lijk zijn van wisselende adverten- 
mln.). tie-inkomsten. 
De omzet, zonder de inmiddels 
verkochte divisie Schoolboeken, Choice Point gekocht 
groeide met één procent naar . Davis vindt de vakbladen en pu- 
£ 6'69 mld. Niettemin wordt Reed "Hangt af van de prijs." blieksbladen te sterk afhankelijk 
Business nu verkocht, zowel de van conjunctuurgevoelige advert- 
vakbladen als de publieksbladen, waaronder entie-inkomsten in markten die langzaam 
weekblad Elsevier. Reed Business (RB) haalde groeien. Het streven via internet nieuwe 
in 2007 een omzet van £ 2,2 mld. - goed voor inkomsten te genereren bij de vakbladendivi- 
ongeveer een derde van de totale omzet van sie valt Davis kennelijk ook tegen. 
Reed Elsevier. Tegelijkertijd met het melden van de verkoop 

liet Reed Elsevier weten het bedrijf Choice 
Naar Springer? Point te hebben gekocht, een uitgever van 
Bij verkoop wordt de opbrengst van RB data voor verzekeringsmaatschappijen. 
geschat op € 2 mld. tot £ 4,5 mld. Het Duitse Daarvoor heeft het concern f: 2,8 mld. over. 
Springer wordt genoemd als mogelijke koper. Volgens Davis 'een juweel van een bedrijf: 

m 
Het geval wil dat Derk Haank, ex-bestuurder waarvan hij veel synergie verwacht met de 
bij Reed Elsevier, en ex-directeur van Reed juridische divisie LexisNexis. 

Nieuwe SPEO-actuaris Brigitte van Buuren: 

"We moeten binnen Reed E sevier beter 
zichtbaar worden" 

SPEO moet als pensioenfonds beter zicht- Brigitte van Buuren begon dit jaar goed. 
baar worden binnen de onderneming Ze vond bij SPEO als actuaris een functie 
Reed Elseviel; vindt actuaris Bhgitte van die haar aansprak. ~ l s  opvolgpter van Mirja 
Buuren (391. Om dit te bereiken ziet zij het constandse wil ze haar kennis en em-g 
uerbeteren van de communicatie als een zo breed mogelijk inzetten. Bij haar vorige 
belangrijk doel waarmee volgens haar ,,kgever Ahold in waar dj 
ook bij werknemers en gepensioneerden 10 jaar werkte als actuaris -vond juist het nog veel eer behaald kan worden. 

tegenovergestelde plaats: meer specialisatie. 
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Vandaar dat ze voor een relatief kleiner pen- sioen-aanspraken bij in- en uitdiensttreding. 
sioenfonds als SPEO koos met een beschei- Met beleggingen heb ik geen bemoeienis." 
den bezetting van zeven werknemers. 
Hier heeft ze wel de ruimte om zich breed Wat zijn de grootste uitdagingen? 
in te zetten. Wie in het woordenboek zoekt "Een betere zichtbaarheid binnen het 
naar de betekenis van het begrip 'actuaris', bedrijf van ons pensioenfonds en een betere 
vindt 'wiskundige bij een verzekeringsbedrijf '. communicatie met de deelnemers. Heldere 
Wiskunde lijkt meer iets voor mannen, maar informatie over een ingewikkeld onder- 
bij SPEO blijkt dit voor de tweede keer in werp zoals pensioenen is nodig. Je moet wel 

Brigitte van Buuren: successie anders te liggen. opletten dat een begrijpelijk geformuleerde 
"Vernieuwing Brigitte studeerde na het WVO twee jaar tekst juridisch verantwoord blijft. Bij Ahold 

vergt tijd. " wiskunde, maar had het idee dat een actuar- hebben ze die slag al gemaakt. Ze maakten 
iële opleiding interessanter zou kunnen zijn. daar bijvoorbeeld een verkorte versie van het 
Ze ging daarvoor in dienst bij wat nu Watson pensioenreglement. Het verbaast me dat ze 
w a t t  heet, en volgde een veeljarige avond- dat bij SPEO nog niet kennen. Ik vind ook dat 
opleiding. Watson Wyatt is een wereldwijd het SPEO-jaarverslag voor iedereen inzich- 
opererend adviesbureau met uiteenlopende telijker moet worden gemaakt met een 
specialisten die veel pensioenfondsen, verkorte versie. Daarnaast wil ik de interne 
waaronder SPEO, voorzien van kennis en processen bij SPEO meer stroomlijnen. We 
informatie. werken hier nu met veel nieuwe mensen. 

Dat heeft zowel voor- als nadelen. Het biedt 
Wat is de wiskundige kunt van het ook nieuwe kansen. De ruimte om een 
actuariaat? nieuwe wind te laten waaien is in elk geval 
"Je houdt je vooral met statistiek bezig. aanwezig. Maar vernieuwing vergt tijd, dus 
Wat zijn bijvoorbeeld de sterfterisico's of denk ik dat het daar dit jaar nog niet van zal 
invaliditeitsrisico's en hoe ontwikkelt de komen." 
marktrente zich? Met dit soort gegevens kijk 
je vemolgens hoeveel vennogen het fonds Wat vind je van de nieuwe pensioenwet? 
nodig heeft om aan zijn verplichtingen te "Die sluit beter aan bij deze tijd. Ik moet me 
kunnen voldoen. Maar ik houd me hier met trouwens nog wel goed in al die nieuwe regels 

is de gemiste rente over achteraf uitgekeerde 

tegoed vanaf vorig jaar april en de andere Wie de SPEO-brief ontving, vroeg zich wel- 
helft vanaf 1 januari jl.. Sommigen d e n  hun licht af wat de betekenis is van de zo- 
twijfels hebben gehad over de haalbaarheid genoemde 'disclaimer' aan het eind. SPEO en 
vanwege de gekelderde aandelenkoersen andere pensioenfondsen zijn daartoe verpli- 
als gevolg van de Amerikaanse kredietcrisis, cht door de Nederlandsche Bank. Je kunt het 
maar de vereiste minimale dekkingsgraad om vergelijken met de ook wettelijk verplichte 
indexatie uit te voeren, bleef bij SPEO geluk- kreet 'In het verleden behaalde resultaten 

als de dekkingsgraad hoger is dan 140. In beter woord voor 'disclaimer' zou zijn 'voor- 
7 fluctueerde die van 132 tot 146. Vervol- behoud Het pensioenfonds maakt namelijk 

gens wordt op basis van het gemiddelde van als voorbehoud dat deelnemers niet van- 
de vier kwartalen besloten om al dan niet uit zelfsprekend aanspraak maken op volledige 
te keren. Deze inhaaloperatie leidde er toe indexatie. Mes hangt af van de fluctuerende , 
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Wat vindt u daar nou van 7 krijgen daar steeds minder voor terug. 
e Die f: 150 euro eigen risico vind ik niks. 

"Het eigen risico in de zorgverzekering van € 150" 

'Wat vindt U ervan dat uw zorgver- 
zekeraar nu jaarlijks een eigen risico van 
f.: l50 doorberekent? Dit in plaats van de 
vroegere no-claim?' 
De antwoorden die wij daarop kregen, 
luidden alle negatie$ Om enkele te 
noemen 'niet juist, we gaan steeds meer 
achteruit'en 'wij hebben geen keuze: 

M. de Hooge, Hoorn 

Dat vind ik helemaal niet juist. Het is gewoon 
een verhoging van je eigen lasten. De mensen 
moeten dit zomaar weer ophoesten. Kosten 
die je in begin van het jaar maakt, kunnen 
mensen in problemen brengen. Als bijvoor- 
beeld bij een echtpaar zowel de man als de 
vrouw in januari in het ziekenhuis belanden, 
komen die extra kosten meteen ten laste van 
hun budget. 

De zorg wordt steeds slechter, dat heb 
ik bij de ziekte van mijn vrouw onder- 
vonden. 

Mevr. M. Kuijpers-Zegers Veekckens, 
Hengelo 

Ik vind het erg dat wij er steeds op achter- 
uitgaan. Wij moeten steeds meer betalen en 
krijgen daar steeds minder voor terug. Die 
f: 150 euro eigen risico vind ik niks. De zorg 
wordt steeds slechter, dat heb ik bij de ziekte 
van mijn vrouw ondervonden. 

Mevr. L.S. Meijers-Pasman, Hoofddorp 

Met zijn tweeën betalen wij £ 300. Ik vind dit 
jammer en ook best veel, want £ 300 is een 
boel geld. De regering beslist en wij moeten 
betalen, wij hebben geen keuze. Het wordt je 
zomaar opgelegd, dit bedrag had in de premie 
moeten zitten. Wij betalen 2 maal f: 225 aan 

0 
premie, dat is best al een boel geld. 

M. Hoogendoorn, Heemskerk 

Ik vind het erg dat wij er steeds op achteruit- Alle interviews gehouden op 18 maart2008 
gaan. Wij moeten steeds meer betalen en door Hildegund Spaargaren 

vermogenspositie van het fonds. Die ziet 
er overigens gunstig uit. Zelfs als de aande- 
lenkoersen nog enige tijd zouden blijven 
dalen, maakt bij SPEO een gepensioneerde 
(en werknemer) nog altijd kans op bijna 50% 
van de procentuele loonsverhoging die in de 
bedrijfstak-CAO'S is afgesproken. Als SPEO 
consistent 100%-indexatie zou d e n  garand- 
eren, moet het fonds daarvoor van de Ned- 
erlandsche Bank apart vermogen reserveren. 
Veel pensioenfondsen achten dat onhaalbaar. 

VGEO draagt leden voor 
bij SPEO 

Pensioenfondsen zijn ingaande dit jaar wet- 
telijk verplicht een 'Verantwoordingsorgaan' 
in te stellen. Dit bestaat bij SPEO uit zes 
leden, gelijkelijk vertegenwoordigd namens 
de werkgever, werknemers en gepensioneer- ei 
den. De twee gepensioneerden zijn inmiddels 
door VGEO voorgedragen: Peter Roessel uit 
Doetinchem en Pim van Dokkum uit Alphen 
aan de Rijn. 

Nieuwe VGEO-secretaris 
In onze vorige Nieuwsbrief meldden wij al dat veranmoord~ngsorgaan is bevoegd ja=- 
Chris Ankersmit dit jaar het secretariaat zou lijks een algemeen oordeel te geven over het 
overnemen van Peter van der Kleij. Zijn adres handelen van het bestuur in algemene zin; 
en gegevens staan heden Permanent het door het bestuur uitgevoerde beleid in het 
vermeld in het colofon op de achterpagina= afgelopen kalenderjaar, en de beleidskeuzes 
Wij vestigen hierop extra aandacht, mocht u di, op de toekomst betrekking hebben. 
bijvoorbeeld wijzigingen willen doorgeven, 
vragen hebben of mededelingen d e n  doen. 
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Erik Hoekstra 
directeur VNU Media: 

'Er ging al langer 
het geruch t dat ze 

Reed Business 
willen verkopen." 

"We ziin niet van 
naam 

Elsevier te 
schrappen. 

We zijn trots op 
onze wortels in 
Amsterdam': 

aldus CE0 Reed Elsevier 
Crispin Davis. 

Geen 'vakblad'maar 
'informatietitel' 
Bij de vakbladengroep (Reed Business) 
van Reed Elsevier wordt niet langer gespro- 
ken over 'vakbladen'. Directeur Marjan van 
Leeuwen spreekt nu over 'informatietitels'. 
"Je moet niet denken in print of online, maar 
in merken. Steeds beslis je welk medium het 
geschiktst is voor wat je wilt presenteren." 
Ondanks de oude liefde voor papier inves- 
Brigitte van Buuren: ,,Vernieuwing vergt tijd." 
teert Reed Business het meest in online- 
activiteiten. "Maakt het bedrijf winst met 
internet", vraagt Jan Benjamin van NRG 
Handekblad haar. "Jazeker, en steeds meer." 
Hoeveel mag ze niet zeggen. Van Leeuwen 
wil over drie tot vijf jaar circa de helft van de 
omzet halen uit de internetactiviteiten. Nu is 
dat 15% tot 20%. 

Pensioenregister in 201 1 ? 
Pensioenoverzichten moeten inzichtelijker 
worden, vindt Robin Linschoten, voorzitter 
van de pensioencornmissie van de Sociaal- 
Economische Raad. Nog belangrijker vindt 
hij het dat er een pensioenregister komt. 
Daarin moeten alle pensioenfondsen en 
verzekeraars duidelijk opgeven wie waar 
geregi-streerd staat en voor welke uitkering. 
In zo'n register moeten geïnteresseerden 
kunnen zien op welk(e) bedrag(en) zij bij 
hun pensionering kunnen rekenen. 
Voor mensen die bij meerdere bedrijven 
hebben gewerkt en het overzicht zgn kwijt- 
geraakt een belangrijk hulpmiddel. Het 
ministerie van Sociale Zaken streeft er naar 
het pensioenregister in 201 1 in te voeren. 

Verzameling 'Elsevier's 
Maandschrift'online te lezen 

sche letterkundige kunstwerken, geïllustreerd 
door Nederlandsche kunstenaars'. 

Oud-hoogleraar: 
"Oude mensen worden gezien 
als een plaag." 
"Oude mensen worden gezien als een plaag. 
Ze vertragen en verkalken de samenleving. 
Ze kosten veel geld. Ze worden broos en 
ziek. Ze remmen de economische groei, ze 
zijn niet productief ... ik verzet me tegen dat 
soort negatieve gedachten over een vergrijsde 
samenleving over dertig, veertig, vijftig jaar. 
Ik noem dat gerontopessirnisme. Bij beleids- 
mak&, bij financiële instellingen en bij 
werkgevers en werknemers zelf overheersen 
zulke sombere scenario's. Dat komt doordat 
vooral beleidsmakers kortetermijndenkers 
zijn. Ook al spreken ze over de toekomst, 
ze denken niet verder dan vier of acht jaar." 
Aldus oud-hoogleraar geriatrie Dick Sipsma. 

Werkgevers willen nog maar 
halve pensioenpremie betalen 
Werkgever en werknemer moeten in de 
toekomst elk de helft van de pensioenpremie 
betalen. Dat vindt werkgeversorganisatie 
VNO-NCW. Momenteel betalen werkgevers 
tweederde van de premie. 
De vakcentrale FNV neemt 'met kracht 
afstand' van de bezuinigingsvoorstellen. 
VNO-NCW stelde een voorstel op voor ver- 
sobering van pensioenregelingen en ko- 
stenverlagingen voor het bedrijfsleven. De 
werkgevers zijn bang dat de internationale 
boekhoudregels het Nederlandse bedrijfs- 
leven meer parten gaan spelen. Bovendien 
vrezen ze voor extra lasten als pensioen- 
fondsen een tekort la-jjgen door de onvoor- 
spelbaarheid van rente en aandelenkoersen. 

Me jaargangen (1891- 1940) van 'Elsevier's , 

geïiluslreerd Maandschrift', de voorloper van 
" 

'9 *$%"I 1 h\ 

het huidige weekblad Elsevier, zijn online 
gratis in te zien. we een pc heeft en over 
internet beschikt, kan hiemoor terecht op 
www.elseviennaandschnJt.nl. "Je kunt dit zien 
als een gift van Reed Elsevier aan de Neder- 
landse samenleving, als een bijdrage aan het 
cultureel erfgoed stelt hoofdredacteur van 
het weekblad Ekevier Arendo Joustra (50). Hij 
nam het initiatief hiertoe. Het eerste maand- 
schrift verscheen in 1891. J.G. Robbers, de 
oprichter van uitgeverij Elsevier, nam daar- 
toe het initiatief. Robbers had als voorbeeld 
het Amerikaanse 'Harper's Monthly', met als 
eigen ondertitel 'Verzameling van Nederland- 

Onzekerheid is wederom troef 
Onzekerheden liggen permanent op de loer 
in het pensioenwereldje. Dat wisten we al, 
ook al doet de Nederlandsche Bank er alles 
aan die onzekerheden tot een minimum te 
beperken. Maar als die dreiging niet van de 
Amerikanen komt, dan komt die wel van 
de eigen bedrijfsleiding, in dit geval Reed 
Elsevier. De internationale vakbladendivisie 
Reed Business, inclusief publiekslopinieb- 
laden zoals weekblad Elsevier, staat namelijk 
te koop. Dat levert niet aileen onzekerheid 
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op voor de werknemers, maar ook voor de 
gepensioneerden. Want de Stichting Pen- 
sioenfonds Elsevier Ondernemingen (SPEO) 
wordt hoe dan ook meegesleurd. De vraag is: 
Hoe ver? Het antwoord daarop kan pas ge- 
geven worden als de kopers bekend zijn. Want 
dat het er meer worden ligt voor de hand. 
Eén consequentie is nu al zeker: SPEO ver- 
liest door deze verkoop de premie-inkomsten 
van meer dan de helft van zijn Nederlandse 
Elsevier-werknemers. Dit betekent dat het 
belang van de pensioenpremie sterk afneemt 
die zij (30%) samen met de werkgever (70%) 
inbrachten voor SPEO, terwijl dit juist een 
solide vermogensbasis vormde voor zowel de 

werknemers als de gepensioneerden. 
De kans op indexatie is hier namelijk sterk 
van afhankelilk. Dit zou SPEO dwingen meer 
dan voorheen zijn vermogen uit speculatieve 
bronnen te putten. Maar hier kan de Ned- 
erlandsche Bank uit zekerheidsoverwegin- 
gen - tot op zekere hoogte - een stokje voor 
steken. Het ziet er, vrees ik, nu al naar uit dat 
de (inhaal)indexatie die we dit jaar ontvan- 
gen, voorlopig ook de laatste is. En dan is 
er nog een reële dreiging dat Reed Elsevier 
gemakshalve een 'uitgekleed' pensioenfonds 
aan een verzekeraar 'wil overdoenp. En dat is 
wel het allerlaatste dat we d e n .  

Harry Nijhuis 

Biografie 
over 

Over voormalig Elsevier- topman Pierre 
Vinken verscheen vorig jaar een door Paul 
Fentrop geschreven biograjie. 

Pierre Fentrop voerde daarvoor in de voora&aunde 
tien jaar naar zijn zeggen honderden ge- 

vinken sprekken met Vinken. 
De biografie gaat volgens de schrijver over 
een man 'die nergens bij wil horen1. De titel 
van het boek luidt 'Tegen het idealisme', 
waannee verbazing wordt opgeroepen. Het 
boek dat wordt uitgegeven door Prome- 
theus, geeft hierop als antwoord dat één 
vanVinkenls vele interesses uitgaat naar de 
middeleeuwse filosofen. Daartoe behoorden 

alisten die onderzochten hoe de 
wereld in elkaar zit, en de realisten die (in 
tegenstelling tot wat men vermoedt, red.) 
ideeën koesterden die in het echt niet be- 

staan. Voor de hand ligt dat Vinken zich tot de 
nominalisten rekent waaruit het wetenschap- 
pelijk onderzoek voortkomt. De biografie 
bestrijkt zijn brede interessegebied, vooral 
kunst, literatuur en wetenschap en ook zijn 
ondernemerschap bij Elsevier en het latere 
Reed Elsevier. Want Vinken vond dat het 'gee 
standaard ondernemersbiografie' moest 9 
worden. Voor ge'ïnteresseerde VGEO-leden is 
het boek dat in de boekhandel 6 49,50 kost 
met 30% korting verkrijgbaar voor £ 34,65 
(incl. verzendkosten). Wie het boek toege- 
zonden wil hebben, dient dit bedrag over te 
maken op postrekeningnr. 100802 
t.n.v. VGEO te Velp onder vermelding van 
'Biografie Vinken'. De afhandeling vindt plaats 
via de boekhandel van Reed Business in 
Doetinchem. 

Oude E sevierfoto's op VCEO-website 
Enige tijd geleden vroeg Elsevier ons of wij ontfermden Rina Terstail en Jan de Waal zich 
geïnteresseerd waren in foto's die daar zonder erover. fan stelde voor de foto's te scannen en 
doel in een kast lagen. Om te voorkomen op CD te zetten en te archiveren. Bovendien 
dat ze misschien zouden worden vernietigd, werd besloten ze op de VGEO-website 

Deze foto werd 
gemaakt bij de 

opening van het 
magazijn Diemen 

op 5 september 1975. 
Onder anderen 

herkennen wij hier 
vlnr: Ron Wijk, 

Boogers, Baltzer; 
Ostendorjt; ?, ?, Frank 

[met snor), 
ï ïm Pottker; en op 

de achtergrond 
Wuzz Rens, rechts 
Ruud van Dragt. 

(www.vgeo.nl) te zet- 
ten, zodat alle leden 

af om een indruk te 
krijgen. 
Uit de ruim 2000 fo- 
to's selecteerde Rina 
er zo'n 1000 die in 
aanmerking komen. 
Het betreft foto's van 
de beginjaren '60 tot 
de eindjaren '90, van 
diverse feestelijke ge- 
legenheden, dagjes 
uit e.d. Het zal enige 
tijd kosten voordat 
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ze gescand zijn, maar de eerste foto's kunt u bekend) dan horen we dat graag van u. 
nu al bekijken. Misschien is het bij voldoende 
belangstelling een idee het archief uit te brei- Voor contact: Rina Terstall 
den met foto's die deVGEO-leden ter beschik- (~:terstall@casema.nl 
king kunnen stellen?! Als u materiaal hebt of telefoon: (0251) 228270) 
gegevens hebt over de foto's die op het web of Jan de Waal (j.waal96@chello.nl 
staan (datum en evenement waren niet altijd telefoon: (075) 6843645) 

Dat bleek uit het debat dat deiweede Kamer 2007 miljarden op speculatieve beleggingsfondsen 
voerde over het ouderenbeleid.Volgens staats- en grondstoffen.Zij behaalden op deze 
secretaris Bussemaker zou de portefeuille van beleggingen een rendement van bijna 12%. 
zo'n minister te zwaar worden.Zij deelt haar De ri-iksuitaaven aan het AOW-pensioen zijn de 
verantwoordelijkheid voor ouderenbeleid liever laatste jaren sterk gestegen. De staat moet jaarlijks 

inmiddels 30% van de AOW-uitgaven uit de schat- 
* Japan worstelt met de snelste verari-izing ter kist bijpassen. In 2002 was dit nog 10%. 
wereld.Voldoende professionele zorg voor de Bi-ina 90% van de Nederlandse pensioenfondsen 
tientallen miijoenen bejaarden is er niet. onderneemt niets om aansluiting te vinden bij 
Tegelijkertijd staat de traditie hulpbehoevende jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. 
ouders in huis te nemen onder druk door de Daarmee doen ze volgens het adviesbureau 
voorzichtige emancipatie van de Japanse vrouw. onvoldoende recht aan de verschillen tussen 
Bi-ina 700.000 mensen in Nederland ontvingen jongeren en ouderen. 

in 2006 een voorziening vanwege een beperking. Het CBS berekende dat er dit jaar zo'n 110.000 
Meer dan 50.000 mensen ontvingen een nieuwe mensen van boven de 65 werken en verwacht 
rolstoel. In totaal werden er 32.000 nieuwe dat hun aantal de komende jaren toeneemt. 
scootmobielen verstrekt. Zij blijven om verschillende redenen na de 
Pensioenfonds PGGM heeft drie zogenoemde pensioenleeftijd werken.Omdat het werk nog leuk 

'ethische adviseurslbenoemd.Zij zullen de PGGM is, men graag - parttime - actief islof om een 
helpen de juiste beslissingen te nemen als het gaat pensioen- of AOW-gat te dichten. 
om maatschappelijkverantwoord beleggen. PGGM "Douwe Eaberts moet zijn ruim 3300 gepen- 
beëindigt zijn beleggingen in de Chinese olie- en sioneerde werknemers een bijdrage aan hun 
gasreus PetroChina omdat die betrokken is bij zorgpremies blijven betalen. Dat is de uitkomst van 
mensenrechtenschendingen. Het is de eerste keer een rechtszaak die FNV Bondgenoten had aange- 
dat het pensioenfonds een dergelijke stap neemt. spannen tegen de koffie- en theeproducent'die een 
De Nederlandse  ens si oen fondsen verdienden dochter is van het Amerikaanse bedrijf Sara Lee. 

LAST STOP... 
ebt u daar nou ook last van? Ik bedoel die vervelende @ clarneblokken op de tv? Ze prijzen, oog en oor kwellend, 

van alles aan wat ik niet hoef of allang heb. Leve de 
afstandsbediening. Ik besef wel dat ik vreselijk ondank- 
baar ben jegens de sponsors, maar dan moeten ze het 
- net als de Belastingdienst - maar leuker maken. 
Wie hoor ik in deze aangiftetijd nu weer mopperen? 
Bij de kranten en tijdschriften is dat veel makkelijker. 
De advertenties kun je snel overslaan. Dat doe ik ook 
altijd met ons lijfblad Elsevier. Vooral de reclamerubriek 
'Your last stop before the top' blader ik vlug door om 
gauw bij de menselijke verhaaltjes van Marijke Hiihorst 
te komen. Soms begin ik daar zelfs mee. 

Maar dit keer heb ik die 'last stop' toch eens gelezen. 
Wat je tegenwoordig allemaal niet kunt worden voor je de 
top bereikt. De baan die op het eerste gezicht het beste in 
mijn rubriek past is die van 'Bid & Contract manager'. Maar 
dat bleek helaas niets met bidden te maken te hebben, 
maar met aanbiedingen of zo. Verder zijn er nog banen 

zoals sulesmanager; business development manager; 
consultant HR-advies, reeruiter, pianimanager; account- 
manager (nee, dat is geen boekhouder maar wat vroeger 
een hoofdvertegenwoordiger was). Je kunt ook nog steeds 
gewoon 'algemeen directeur' worden. 

Wij ouderen hebben dat gelukkig allemaal al gehad. 
Of toch niet? Eigenlijk zijn wij pas echt bezig met onze 
'last stop'. En dan is het van belang hoe je die invult. 
Je kunt er de mooiste fase van je leven van maken. 
Daar hoef je niet eerst manager voor te worden. 
We hebben nu meer tijd om van de wonderen van de 
macro- en micronatuur te genieten. Wat een magistrale 
orde! We krijgen ook een andere kijk op onze mede- 
mens. Niet 'wat presteert hij', maar 'wat kan ik voor hem 
zijnJ. Kortgeleden was het Goedevrijdag. Dan denkt de 
christenheid aan Jezus, die zelfs zijn leven overhad voor 
het geluk van de mensheid. Moge hij ons voorbeeld zijn 
tijdens onze 'last stop'. 

d.huis@hetnet.nl 
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De volgende nieuwe leden heten wij De volgende leden zijn ons ontvallen: 
van harte welkom: H.J. Hoogers Fluitenberg 

Heiloo Els. Science Mevr. H. van Leusden-den Bakker Baarn 
Rob Derksema Uithoorn EW. Jeffery Midwoud 

Mevr. R. van Hooydonk-Haagman Den Helder 
En als als donateur: 

Kapellen (België) 

de opvattingen die er over dat d e s  'live' is, hetgeen zou : 

betekenen dat op het 
onze maatschappij. Nee, moment dat jij kijkt gezongen 
met mensen die hun kop en gespeeld wordt. Pure onzin 
boven het maaiveld durven natuurlijk, gekke zaken dus. 

Hoe ouder je bent, hoe meer uitsteken, heb ik weinig Misschien niet echt eigenaar- 
je je eigen hebt gemaakt. of geen moeite. Mij val- dig, maar wel merkwaardig is 
Je hebt waarschijnlijk wat len vaak dingen op die wel iets dat menigeen zal hebben 
eigendom(men), je bent normaal lijken, maar die ik ervaren. 'Hé, heb je wat goed 
weilicht eigenzinnig ofwel als eigenaardig ervaar. Zoals te maken?" roept er wel een .d eigenwijs. Sommigen heb- rekeningen, herinneringen iemand als je met een boeket 
ben veel eigendunk, anderen (ordinaire aanmaningen), bloemen over de straat loopt. 
stellen eigenbelang altijd brieven van de Belasting- Toch vreemd, want bij tegen 
voor dat van anderen. Mijn dienst e.d. die vaak op za- een vrouw die met bloemen 
grootmoeder trakteerde terdag met de post komen. loopt roepen ze dat niet. 
vroeger op eigengebakken Heb je het weekend de tijd En ... hebt u wel eens mee- 
kletskopjes; ... kortom, laten om papieren op te zoeken gemaakt dat als u iemand 
we het eens hebben over dat en wakker in je bed te liggen, ziet geeuwen, u zelf ook moet 
'eigene'. Zo gauw mensen piekerend of je het wel goed geeuwen? 
je eigenwijs gaan noemen, zult invullen of misschien al 
staan er in no time mensen iets fout gedaan hebt. Bij mij is het nog gekker. 
op die je eigenaardig vinden. DUTCHMOVERS zag ik met Als ik (soms) iemand zie 
Omdat ze zichzelf niet in je grote letters op een vrach- roken op het scherm, dan ruik 
herkennen, of doordat je tauto staan. Dat betekent ik de rook. Er zijn mensen 
dingen doet die zij nooit toch Nederlandse die als ze water zien of horen 
zouden doen, of dingen Verhuizers? Waarom zetten stromen aandrang krijgen 
verkondigt die in het geheel ze dat er dan niet op? Som- om te plassen. Een mens kan 
niet stroken met hun idee mige dingen vind ik niet al- vreemd zijn. Soms noemen 
over hoe het hoort. leen eigenaardig, miar zelfs ze mij een 'eigenheimer', * 
Nu heb ik toevallig altijd een oneerlijk. Als er bijvoorbeeld Eigenaardig, toch? 

d voor mensen met veel lef een artiest of een HK 
show wordt aangekondigd 

Onderdeel hiervan is een directeur en lid van de Raad 
lezing over 'De Zorg' door van Bestuur van zorginstelling 
Hiske Gerbrandy. Mevrouw Libertas in Leiden. 
Gerbrandy was ooit werk- 
nemer bij Elsevier en was 

De algemene ledenvergade- toen onder meer betrokken 
ring van VGEO vindt ook dit bij het sociaal beleid van 
jaar plaats in 't Koetshuis te Elsevier en lid van het 
Nijkerk, en wel op donderdag managementteam 'Science'. 
24 april. Alle leden hebben de 
uitnodiging hiervoor inmid- Over gezondheidszorg kan 

zij nu uit ervaring spreken als 
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