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Levendige VGeO-jaarvergadering in nijkerk

VGeO wacht nog met 
juridische procedure 
tegen werkgever
VGeO-jaarvergaderingen hebben een patent op mooi weer. dus ook 15 
april jl. in nijkerk. Wellicht was mede daardoor de opkomst lager dan 
gebruikelijk. Of misschien ook wel een uitdrukking van datgene waar 
voorzitter Henny Wijnands op wees. namelijk dat het aantal VGeO-leden 
de voorgaande jaren terugliep van ruim 450 naar nu 438. er was tenmin-
ste één geruststellende mededeling door SPeO-directeur Fokko Covers: 
Ook volgend jaar geen pensioenkorting.

Hoofdredacteur Arendo 
Joustra van weekblad Elsevier 
wond er geen doekjes om.  
Tijdens de VGEO-jaarvergade-
ring opende hij zijn presenta-
tie met de onvermijdelijk ac-
tuele vraag:  Wordt weekblad 
Elsevier verkocht? Eerder 
door De Volkskrant (een dag-
blad waar hij ooit werkte) als 
feit gepresenteerd. Maar offi-
cieel toen nog niet bevestigd 
door de directie van Reed 
Elsevier Nederland.

Daarom volstond Joustra met 
deze vraag zonder daarop 
zijn antwoord te geven. Kort 
nadien bracht Reed Elsevier 
dit voornemen (inclusief  ver-
koop van het blad ‘Beleggers-
belangen’, red.) alsnog naar 
buiten. De Volkskrant had 
het dus bij het rechte eind. 
Het komt er op neer dat Reed 
Elsevier eigenlijk van al haar 
gedrukte tijdschriften af wil. 
Het wachten is slechts op een 
aantrekkelijk bod. “We willen 
een goede plek voor ze vin-
den,” aldus een woordvoerder. 
Joustra hekelde tijdens zijn 
inleiding  uitgebreid het ge-
brek aan begrip bij de directie 
van Reed Elsevier Nederland 
voor de rijke historie van de 
naam ‘Elsevier’.  Hij gaf een 
historisch exposé van de ont-

Arendo Joustra:  
Gebrek aan historisch besef 
bij directie

staansgeschiedenis.  De naam 
is kennelijk afgeleid van ‘Hel-
sevire’ ofwel ‘Hellevuur’. Het 
weekblad ‘Elsevier’ bestaat 
weliswaar ‘pas’ 70 jaar maar 
de oorspronkelijke boekenuit-
geverij Elsevier als naamgever 
al 135 jaar. De naam Elsevier 
werd sinds zijn ontstaan met 
respect bejegend en ook door 
anderen gebruikt  als kwali-
teitsmerk. Er bestaat zelfs een 
‘Rue Elzévir’ in Parijs. Deze 
kwaliteitsnaam leidde in 1891 
tot een maandschrift onder 
de naam ‘Elsevier’ in Leiden. 
Dat hield weliswaar in 1940 
op te bestaan na 50 jaargan-
gen maar werd in 1945 opge-
volgd door het nu dus te koop 
staande Elsevier’s weekblad. 
Een blad waar ooit, aldus Jous-
tra, het geld tegen de plinten 
klotste.

Weekblad 
Elsevier wordt 
inderdaad 
verkocht

De afname van leden heeft alles 
te maken met in verhouding meer 
sterfgevallen onder gepensioneer-
den dan nieuwkomers. Een andere 
ontwikkeling die zowel VGEO als 
het pensioenfonds zorgen baart  is 
het afnemende aantal werknemers 
bij Reed Elsevier. Door de vele ont-
slagen in de afgelopen jaren is hun 
aantal inmiddels ongeveer gelijk 
aan het aantal gepensioneerden 
(1500). Het nadelige gevolg hiervan 
is minder premie-inkomsten voor 
het fonds. SPEO-directeur Fokko 
Covers ging hier later tijdens zijn 
inleiding in breder verband op in. 
Overigens waren er deze keer geen 
aanmeldingen van leden om in april 
protesterend de aandeelhouders-
vergadering van Reed Elsevier bij 
te wonen. Volgens de voorzitter 
verwachtte het VGEO-bestuur hier 
zelf ook weinig heil van. Niettemin 
werd geïnteresseerde leden wel de 
kans geboden.
Een vroegere vraag over het be-

schikbaar stellen van de VGEO-
ledenlijst aan alle leden kwam ook 
aan de orde. Om privacy zoveel mo-
gelijk te waarborgen, werd besloten 
dat de secretaris een  VGEO-leden-
lijst beschikbaar stelt aan elk lid dat 
hier expliciet om vraagt.

Juridische procedure?

Moet VGEO toch een juridische pro-
cedure inzetten tegen de directie 
van Reed Elsevier Nederland?  Met 
name ook vanwege het eerdere 
weigeren van bijstorting en de daar-
door  genoodzaakte kortingen op 
pensioenen? Dit onderwerp leidde  
tijdens de jaarvergadering in 2014 
al tot veel discussie. Het kreeg nu 
een vervolg doordat VGEO-lid Al-
bert Niekamp het bestuur vroeg om 
een bedrag van € 25000 uit het juri-
disch fonds van VGEO aan hem be-
schikbaar te stellen. Daarmee wil hij 
dan in het algemene VGEO-belang 
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CO m m e n tA A r
er op of er onder

Het is soms leuk om gelijk te hebben. Maar in dit geval 
van ons pensioenfonds SPEO toch niet. Mijn eerdere 
voorspellingen lijken uit te komen. We gaan op in een 
groter bedrijfstakpensioenfonds. Een weg waarop inmid-
dels al veel kleinere fondsen ons voorgingen. Welke zal 
het worden? Wordt het PNO-media of het Pensioenfonds 
Grafische Bedrijven? Belangrijker nog is de vraag hoe dat 
uitpakt voor ons,  alsmede de werknemers en slapers. 
Worden we er financieel slechter van dan bij ons huidige 
fonds? Ik denk dat dit weinig of niets uit zal maken. Alle 
fondsen zitten in hetzelfde strenge en wettelijke keurslijf. 
Zowel financieel als qua regelgeving. Alleen moet de di-
rectie nog wel een stevige bruidsschat in de pensioenkas 
storten. Om zo het ‘noodlijdende’ Elsevierfonds te koppe-
len aan een toekomstige levenspartner. Anders gaat dit 
huwelijk niet door. Ik vertrouw er op dat daarvoor achter 
de SPEO-schermen stevig geknokt wordt met de directie 
van Reed Elsevier Nederland. Het is nu min of meer er op 
of er onder. Voor zowel onze VGEO-vertegenwoordigers 
in het SPEO-bestuur als in het Verantwoordingsorgaan. 
En mocht de directie halsstarrig of krenterig blijven dan 
kunnen we onze vertegenwoordigers herinneren aan 
hun toezeggingen dat zij een juridische procedure niet 
uit de weg gaan.

Vakbladen onderweg naar het einde
Vakbladen hebben voor Reed Elsevier afgedaan. Impliciet 
publieksbladen als weekblad Elsevier. Te conjunctuurge-
voelig. Voldoen niet bij aandeelhouders. Reed Elsevier 
gaat uitsluitend op de digitale datatour. De kleinere 
vakbladen zijn van lieverlee afgestoten. Nu alleen nog 
de voormalige kassuccessen. Het bedrijf in Doetinchem 
loopt leeg. Exit Reed Business. Bij een aantal, zoals week-
blad Boerderij en weekblad Elsevier klotste het geld ooit 
tegen de plinten. Maar het wachten is nu op de hoogste 
bieders voor wat er van overbleef.

Harry nijhuis
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een persoonlijk proces tegen het 
bedrijf aanspannen. Niekamp wees 
er op dat Reed Elsevier als enige 
multinational geweigerd heeft om 
bij te passen. Het werd volgens hem 
tijd om lawaai te maken.

tussenvoorstel

VGEO- en SPEO-bestuurslid Henk 
van der Rijst kwam met een tussen-
voorstel. Hij wees er op dat het pen-
sioenfonds juridische stappen te-
gen Reed Elsevier wil ondernemen 
als de directie niet voldoet aan een 
aantal eisen van het fondsbestuur. 
Eisen die te maken hebben met een 
noodzakelijke bijstorting door de 
werkgever als deze het pensioen-
fonds op afstand wil zetten. Mocht 
het zover komen dan kan de VGEO 
alsnog overwegen om ook juridisch 
in het geweer te komen. Na hoof-
delijke stemming bleek een meer-
derheid van de aanwezigen hieraan 
de voorkeur te geven. “We komen 
hierop terug als SPEO de Centrale 
Ondernemingsraad en Reed Else-
vier Nederland niet met een ac-

ceptabele oplossing komen”, aldus 
Henny Wijnands.

VGEO-lid Tilly de Wilde stelde voor 
om alvast zoveel mogelijk infor-
matie te verzamelen voor een mo-
gelijke procedure.Penningmeester 
Ben Brouwer heeft  zich na twee 
termijnen niet herkiesbaar gesteld. 
inmiddels vond het bestuur een 
geschikte opvolger voor hem in de 
gedaante van Ger de Rooij die zijn 
sporen al verdiende als medewer-
ker bij het pensioenfonds van Reed 
Elsevier.  Omdat Ben wegens fami-
lieomstandigheden niet aanwezig 
kon zijn, dankte voorzitter Henny 
Wijnands hem voor zijn inzet. in be-
sloten kring is nadien nog afscheid 
van hem genomen. 

Met een voortreffelijk eind-
saldo op de balans nam Ben 
Brouwer na acht jaar af-
scheid van de VGEO als pen-
ningmeester. 
Zijn opvolger is Ger de Rooij. 
Als afgestudeerd econoom  
begon hij bij Elsevier op de 
interne accountantsdienst. 
Zijn loopbaan verliep ver-
der via Science en de laatste 
vijf dienstjaren bij SPEO op 
het pensioenbureau. Daar 
deed hij dus al de nodige 
kennis op over pensioenen.

Ger de Rooij nieuwe 
penningmeester VGEO

Spreuksprokkels

Vrede kan niet met geweld 
behouden worden, 

het kan enkel bereikt 
worden door begrip.

Albert einstein
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Fokko Covers: 

Ook volgend jaar 
geen korting
na de algemene vergadering van VGeO gaf SPeO-directeur Fokko Covers 
een beeld van de ongunstige financiële situatie waarin het fonds zich 
bevindt. dit ondanks het feit dat de vermogenspositie van SPeO zich aan-
zienlijk verbeterde tot  inmiddels al 940 miljoen euro in april jl.

Een vermogensstijging vooral dank-
zij de stijging van de aandelenkoer-
sen en  de staatsobligaties. Daaren-
tegen nam de door De Nederland-
sche Bank vereiste voorziening voor 
pensioenuitkeringen onevenredig 
toe. Hij vergeleek hoe beiden zich 
het afgelopen jaar ontwikkelden. 
Het fondsvermogen groeide in 2014 
van € 738 miljoen euro naar € 861 
miljoen (+16,7%). Daarentegen 
groeide de vereiste pensioenvoorzie-
ning met 19,6% tot € 847 miljoen.

extreem lage rente
De belangrijkste oorzaak hiervan 
is de extreem lage rente waarmee 
de uitbetalingsverplichtingen voor 
de verre toekomst moeten worden 
berekend. Daarbij komt dat de nieu-
we pensioenregels (NFTK) een ho-
gere  vermogensbuffer eisen van de 
pensioenfondsen. zelfs de grootste 
pensioenfondsen lijden hieronder. 
Niettemin had Covers de geruststel-
lende mededeling dat op basis van 
de nieuwe regels ook volgend jaar 
geen korting dreigt. SPEO moet nu 
bij De Nederlandsche Bank eerst 
gaan aantonen dat zij in tien jaar 
een dekkingsgraad van 116% kan 
bereiken. Kort samengevat is het ef-
fect van de nieuwe pensioenregels: 
minder kans op het korten van pen-
sioenen, maar ook minder kans op 
het verhogen ofwel indexeren van 
de pensioenen.

meningsverschil met directie
Hier bovenop speelt nog een me-

ningsverschil  met  de directie van 
Reed Elsevier Nederland. De werk-
gever wenst namelijk een individu-
ele pensioenregeling in te voeren 
voor nieuwe werknemers. De dis-
cussie hierover van Reed Elsevier 
Nederland vindt nu plaats met de 
Centrale Ondernemingsraad. Deze 
wil geen individuele (DC)regeling 
voor nieuwkomers maar een col-
lectieve DC-regeling die voor ieder-
een geldt. Hoe dan ook moet de 
directie zowel met de COR als SPEO 
overeenstemming bereiken. SPEO 
bereidt zich volgens Covers inmid-
dels voor op de gevolgen van deze 
discussie. Hij noemde een viertal 
opties voor de toekomst van SPEO:

1. zelfstandig voortbestaan,
2. Overgang naar een verzekeraar,
3. Overgang naar een bedrijfstak 
 pensioenfonds,
4. Samenwerking met andere   

 fondsen. 

Gegeven de omstandigheden leek 
de overgang naar een bedrijfstak-
pensioenfonds bestuurslid Henk 
van der Rijst het meest aanneme-
lijk. Hierbij werd onder meer aan-
getekend dat Verzekeraars failliet 
kunnen gaan, wat onder de huidige 
omstandigheden niet ondenkbaar is. 
Daardoor zouden de aangeslotenen 
bij zo’n fonds ook naar hun uitkerin-
gen kunnen fluiten.  Samenwerken 
met andere fondsen  levert volgens 
Fokko Covers relatief weinig voorde-
len op, in plaats van er in op te gaan. 

Fokko Covers: Extreem lage rente is belangrijkste oorzaak van tegenvaller

Het zonnetje was er weer 
tijdens VGEO-jaarvergadering

Het hoort er allemaal bij tijdens een jaarvergadering van de VGeO. 
Inclusief ook nu weer een zomers aprilzonnetje. Al zijn de ontwikke-
lingen op pensioengebied wat minder zonnig. mede daarom waren de 
leden gekomen. maar ook was het weer een ontmoetingsplaats van 
oud-collega’s. Behalve  op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
bij de VGeO en het pensioenfonds, hoorden ze  hoe het weekblad 
elsevier staande blijft. tussendoor was er natuurlijk een goede lunch 
om bij te komen. deze pagina geeft  hiervan in willekeurige volgorde 
een aardig beeld
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VAn de BeStuurStAFeL
Bijgaand een kort overzicht van belangrijke onderwerpen behandeld 
tijdens de driemaandelijkse VGeO-bestuursvergadering. Onderwerpen 
die uitgebreider aandacht verdienen vindt u elders in deze nieuwsbrief.

• Op uitnodiging van het bestuur deelden voorzitter Erik Ekker van het 
Verantwoordingsorgaan (VO) SPEO en bestuurslid Jeroen Hogendorp hun 
ervaringen inzake het pensioenbeleid.  Vergeleken met de vroegere Raad 
van deelnemers is Erik positief gestemd over de functionering van het 
Verantwoordingsorgaan. Als voordeel noemt hij de  kleinere bezetting 
van acht bestuursleden. Er is goede samenwerking en geen tegenstel-
ling tussen actieven en gepensioneerden. De leden volgden inmiddels 
een zware en nuttige introductiecursus inzake de nieuwe pensioenregel-
geving. Secretaris Rien Pranger stapte uit het bestuur, wegens andere 
werkzaamheden. Bestuurslid louis Pet neemt dit over.

• Het Beleggingsbeleid is als speerpunt gekozen. Het VO laat zich mede 
daarom adviseren door een deskundige.  De rol van het VO in deze is con-
trole van het beleggingsbeleid.. De beleggingscommissie van SPEO heeft 
een adviserende taak richting fondsbestuur.  Het VO houdt zich inmiddels 
met een veelheid aan actuele ontwikkelingen en vernieuwingen bezig.  Er 
komt ook een jaarverslag, onder meer over  wat met SPEO is besproken. 
Voorzitter Erik Ekker hecht waarde aan communicatie met de achterban. 
Suggesties van gepensioneerden zijn welkom.

• Bezoekers van de VGEO-website lijken meer aandacht te besteden 
aan verschillende bestanden. Webmaster Gerard Roza constateert dat de 
maanden februari/maart  t.o.v. december/januari grote verschillen tonen. 
Het gemiddeld aantal bezoekers per maand daalde van 1321 naar 1240, 
maar het gemiddeld aantal bestanden dat geraadpleegd werd steeg 
van 4560 naar 5500. Als men de website bezocht keek men kennelijk 
naar meer informatie. Weer het meest geraadpleegd waren pensioenen-
nieuws, nostalgische foto’s, de VGEO-nieuwsbrieven en ledeninformatie. 
Een merkwaardige uitschieter was een artikel over zorgverzekeringen uit 
2006 van Ger van der Veen.

• Bestuurslid Henk van der Rijst trekt zich terug uit de pensioencommis-
sie van het overkoepelende belangenorgaan NVOG. Het is steeds meer 
een specialistische discussie geworden tussen actuarissen. Er is namens 
VGEO geen opvolger voor hem. Hij wil wel de NVOG-platformvergadering 
blijven bezoeken. Penningmeester Ben Brouwer, die na twee termijnen 
uit het VGEO-bestuur trad, stapt uit de NVOG-koopkrachtcommissie. Elly 
Tjoa blijft nog wel betrokken bij de NVOG maar overweegt dit over te 
dragen aan de nieuwe penningmeester Ger de Rooij.

• Gekeken is hoe de VGEO kan voortbestaan als SPEO bijvoorbeeld 
opgaat in een groter bedrijfstakpensioenfonds. Daar is nog veel over te 
zeggen, maar ook nog veel onduidelijk. Het ziet er in elk geval naar uit 
dat de nadruk van de belangenorganisatie dan meer op sociale contac-
ten komt te liggen. En minder dus op inspraak en medezeggenschap bij 
het pensioenbeleid van het grotere pensioenfonds waar SPEO onderdeel 
van uit zou maken. Bestuurslid Elly Tjoa memoreert dat Stork naar het 
Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) is overgegaan. Alle gepensio-
neerdenverenigingen hebben zich daar verzameld in één overkoepelende 
vereniging. De afzonderlijke verenigingen blijven niettemin contacten on-
derhouden met hun  met leden. Voorlopig dus nog geen reden om VGEO 
op te heffen.

naam ‘elsevier’ niet helemaal in vergeetboek

engelstalig boek over 
geschiedenis uitgeve-
rij  in voorbereiding
de naam ‘elsevier’ raakt niet helemaal in het vergeetboek. Begin volgend 
jaar verschijnt  namelijk een engelstalig boek over de bedrijfsgeschie-
denis sinds 1880. Schrijver is  historicus Sjors de Heuvel. Hij beheert en 
inventariseert sinds enige tijd het elsevierarchief  in Amsterdam. Sjors 
doet een beroep op VGeO-leden om hem bruikbare documenten en foto’s 
uit hun persoonlijk bezit toe  te sturen (zie kader ‘Stuur documenten op 
voor het elsevier-archief’.)

Het boek is bedoeld voor relaties 
van de onderneming (sinds kort 
RElX-group). “,Het zal bestaan uit 
vier hoofdstukken en een proloog/
epiloog,’’ aldus Sjors. ,,Het proloog 
gaat over de oude Elzeviers ,onze 
‘geadopteerde voorouders’. Het  
epiloog betreft een interview met 
de huidige CEO om Elsevier in de 
21ste eeuw te beschrijven, zonder 
het de pretentie van een geschiede-
nis te geven. De gebeurtenissen zijn 
tenslotte te recent. ik sta nu op het 
punt aan de naoorlogse periode te 
beginnen (hoofdstuk 3).” Sjors koos 
voor een overzichtelijke aanpak aan 
de hand van de grote directeuren. 
Het eerste hoofdstuk beschrijft het 
ontstaan van Elsevier onder leiding 
van de familie Robbers (periode 
1880-1928); het tweede de ontwik-
keling van wetenschappelijke uit-
gaven met Ted Klautz (1928-1945). 
Het derde vertelt het verhaal van de 
immense groei onder REM van den 
Brink (1945-1980) en het vierde de 
volledige focus op wetenschappe-
lijke uitgaven/toepassingen en de 
fusie onder PJ Vinken (1980-2000).

niet alle werkmaatschappijen
Via een soort stamboom worden 
wel alle Elsevier-bedrijven ge-
noemd.  Om te laten zien hoe het 
concern in die tijd is gegroeid, en 
later weer is afgeslankt. De meeste 
komen slechts terloops aan bod. De 
auteur gaat ietwat dieper in op de 
Edicom-bedrijven zoals Van Goor en 
Manteau.  De Noordhollandse uit-
geversmaatschappij (NHuM) ont-
breekt evenmin. Ook Misset als on-
derdeel van Bonaventura komt aan 
bod. Sjors tekent hierbij aan dat hij 

wegens ruimte- en tijdgebrek niet 
op alle individuele geschiedenissen 
kan ingaan. Niet alle werkmaat-
schappijen en afdelingen komen 
dus aan bod. “ik zal altijd iemand 
teleurstellen.”
Sjors werkt samen met een ont-
werpster van kunstboeken om het 
er zo aantrekkelijk mogelijk uit te 
laten zien. Hij doet zijn best om 
naast de wetenschappelijke uitga-
ven de belangrijkste Nederlandse 
personen en titels een plekje te 
geven. zonder het Weekblad, Ciske 
de Rat, Bomans, Reve, mevrouw 
Manteau en de vele tijdschriften en 
kranten zou het beeld volgens hem 
niet compleet zijn. Tenslotte houdt 
historicus Prof. Paul Hoftijzer van de 
universiteit leiden een oogje in het 
zeil om te zorgen dat mijn hoofd-
stukken (met behulp van een no-
tensysteem) ook door onderzoekers 
kunnen worden geraadpleegd.

Alles naar Stadsarchief
Sjors kwam tijdens zijn zoektocht 
naar documenten tot verrassende 
ontdekkingen. zo ontdekte hij dat 
de kelder van het hoofdkantoor aan 
de Radarweg eigenlijk geen goede 
plek is voor dit historisch bedrijfsar-
chief. Hem bleek dat een Elsevier-
directeur/werknemer in de jaren ’80 
een groot deel van het toenmalige 
bedrijfsarchief aan het Amsterdam-
se Gemeentearchief (sinds 2007 
Stadsarchief) heeft gedoneerd. Het 
gaat hier  om wel 120 strekkende 
meter aan materiaal: een schat 
aan documenten voor toekomstige 
onderzoekers en geïnteresseerden. 
Reed Elsevier had ook niet, zoals 
gebruikelijk, de ontsluiting van het 
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Sjors de Heuvel: 
Dit Engelstalige boek is bedoeld 
voor relaties.

Wat vindt u daar nou van? 
Verkoop weekblad elsevier jammer maar….   

De interviews zijn gehouden op 9 juni 2015 door Hildegund Spaargaren

Wij vroegen enkele leden wat zij er van vinden dat 
reed elsevier het blad elsevier in de verkoop ge-
daan heeft. Jammer vinden de meesten maar ken-
nelijk onontkoombaar in de uitgeverijwereld van 
reed elsevier. 

mevr. duijm, Haarlem
,,ik ben al vele jaren weg bij Elsevier.  ik heb niet 
zoveel binding met het bedrijf. Het is jammer dat 
het blad weg gaat. Deze ontwikkelingen gebeuren 
overal in de maatschappij. De wereld verandert. De 
nieuwe managers mixen nu alles door elkaar. Dat 
vind ik niet leuk. ze zijn met iets anders bezig. Wat? 
Dat kan ik niet zo beoordelen.’’ 

P.Hardorff, Hilversum
,,ik lees het blad niet, maar ik verwonder mij er niet 
over. ze hebben het daar voor het zeggen en geen 
boodschap aan ons. ik heb zelf op de redactie van 
GEO gezeten, wat zou daar nog van over zijn? ik 
vind het erg dat het beleid uitsluitend door Engeland 
bepaald wordt. Vroeger hadden de Engelsen ook in-
vloed, maar ze bepaalden niet het beleid.’’ 

P.A.G. Klein, naarden
,,Het is wel raar, om een tijdschrift met de naam El-
sevier aan een andere uitgever te verkopen. De com-
merciële belangen zijn groter. Misschien passen ze 
de naam aan. Het is moeilijk te verkopen, je moet 
iets inleveren. Er zijn niet meer zoveel uitgevers die 
in bladen geïnteresseerd zijn. Misschien een uitgever 
in België. Daar hebben ze nog affiniteit met bladen. 
Elsevier is nog steeds een van de best verkochte opi-
niebladen. Maar de tijd van de opiniebladen is voor-
bij. De weekeindbijlagen in de dagbladen hebben het 
overgenomen.’’

mevr. de Jong, uitgeest
,,ik heb weinig idee van bedrijfsvoering, maar uit 
emotioneel oogpunt is de verkoop zonde. Het blad 
lijkt niet meer in het geheel te passen. ze willen het 
bedrijf transformeren naar professionele weten-
schappelijke en juridische uitgaven. Erfgoed speelt 
geen enkele rol. ik heb nog ervaren dat bij het over-
lijden van de heer Vinken nog maar weinigen wisten, 
wie hij was.’’

archief, zoals indelen, indexeren 
en toegankelijk maken, bekostigd.  
Daardoor bleef het archief 30 jaar 
ongeordend  in opslag van het 
stadsarchief staan. Reed Business 
Nederland gaf onlangs te kennen 
bereid te zijn deze kosten alsnog  te 
dragen. Het Elsevier-archief krijgt  
nu, samen met het huidige mate-
riaal uit het hoofdkantoor, volledig 
onderdak bij het Stadsarchief Am-
sterdam. Dit wordt vervolgens Sjors 
waarschijnlijk over  twee jaar voor 
iedereen openbaar gemaakt.

Sjors de Heuvel doet een 
beroep op alle VGEO-leden 
om met documenten in hun 
bezit,  een bijdrage te leveren 
aan de opbouw van het Else-
vier-archief. Hij wil zodoen-
de zoveel mogelijk materiaal 
beschikbaar maken via het 
Stadsarchief Amsterdam. 
Toekomstige onderzoekers 
kunnen dit dan weer gebrui-
ken voor het schrijven van 
bedrijfsgeschiedenissen.

“Met de ontsluiting van het 
bedrijfsarchief wordt het 
werk van de vorige generaties 
Elsevier-werknemers veiligge-
steld voor de toekomst,” vindt 
Sjors. Dus mocht iemand ar-
chiefmateriaal bezitten van 
een werkmaatschappij dan 
is hij geïnteresseerd.  Het 
gaat hier om zoveel mogelijk 
UNIEK materiaal zoals brie-
ven, documenten, maar ook 

gedenkboeken. Zo mist hij 
bijvoorbeeld het boek over 
Otto ter Haar in de collectie, 
evenals het uitgaafje over Se-
quoia. Maar ook zijn welkom 
bedrijfskrantjes. Sjors denkt  
Non Solus en Imprint (jaren 
’70 tot 2000) inmiddels com-
pleet te hebben, maar oudere 
titels, zoals Elsevierissimus 
(jaren ’40 en ’50) zijn zeer zeld-
zaam geworden. Foto’s horen 
hier ook bij. In principe sta je 
deze documenten daarmee af 
aan het Stadsarchief. Namens 
VGEO is hem gevraagd of het 
boek volgend jaar ook voor 
onze leden beschikbaar kan 
komen.

Contact opnemen

Sjors: “Ik heb wel speciale inte-
resse in zeer oude foto’s (jaren 
’50 en eerder), omdat deze al-
lemaal verloren lijken te zijn 

gegaan. Deze zou ik eventueel 
kunnen scannen en retourne-
ren. Hoe dan ook is het fijn om 
eerst met mij contact te heb-
ben alvorens materiaal naar 
ons kantoor wordt gezonden. 
Het zou bijvoorbeeld jammer 
zijn om dubbele documenten 
weg te moeten gooien.”  

Sjors: 
“Stuur documenten op voor het Elsevier-archief!”

Wie iets voor hem denkt te heb-
ben kan contact opnemen met:

Sjors de Heuvel
Curatorial Advisor Elsevier 
Heritage Collection
Global Communications
s.heuvel@elsevier.com
tel.: 06 41418802
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ALS u dIt mAAr Weet
de Italiaanse regering trekt 2,2 miljard euro uit voor het compenseren 
van gepensioneerden die in 2012 en 2013 geen inflatiecorrectie kregen. 
Vier miljoen gepensioneerden ontvangen eenmalig gemiddeld € 500 
euro. Mensen met een maandelijks staatspensioen hoger dan € 3200 
euro bruto krijgen niets.

Ambtenarenfonds ABP heeft gekookt tijdens de libelle-zomerweek om 
vrouwen zo meer bewust te maken van hun pensioen. 

de nederlandse pensioenfondsen ABP voor ambtenaren en PFzW 
voor de zorg en welzijn zijn duurzame beleggers. zij behoren op wereld-
niveau zelfs tot de tien duurzaamste van de 500 grootste vermogensbe-
heerders. 

ruim 160 pensioenfondsen, waaronder SPEO, moeten voor 1 juli een 
herstelplan hebben ingediend. Dat is ongeveer de helft van alle fond-
sen. Daarin leggen zij uit hoe ze het eigen vermogen weer op het wet-
telijk vereiste peil denken te brengen.

SPeO gaat over naar 
groter pensioenfonds
de voortekenen wijzen er  duidelijk op dat SPeO overgaat naar een be-
drijfstakpensioenfonds. Zelfstandig voortbestaan is niet meer haalbaar. dit 
vermoeden is door onze redactie vaker uitgesproken. Het lijkt nu te worden 
bevestigd. Het lopende overleg tussen de directie van reed elsevier ne-
derland, de Centrale Ondernemingsraad en het pensioenfonds gaat vrijwel 
onontkoombaar die kant op. dat wil zeggen, een overgang naar de grotere 
fondsen PnO-media of het Pensioenfonds Grafische bedrijven (PGB). 

Nadere details over het overleg ont-
breken nog. De inzet en meningsver-
schillen gaan hoogstwaarschijnlijk 
met name over de financiële voor-
waarden. SPEO moet zijn huidige 
vermogens-  en dekkingstekort op 
een, door een nieuwe pensioenpart-
ner, vereist hoger niveau brengen. 
Eerder zal toetreding niet worden 
geaccepteerd. Een nieuwe pensioen-
partner zit immers niet te wachten 
op een partner met tekorten. Dat 
kan alleen maar als Reed Elsevier 
Nederland bereid is miljoenen bij 
te storten.  Over het bijstorten van 
geld in de SPEO-kas was overigens 
tot nog toe met Reed Elsevier geen 
discussie meer mogelijk. Het bedrijf 
zal nu toch over die drempel moeten 
komen als zij ‘af wil’ van haar huidige 
pensioenfonds. 

Liever geen verzeke-
ringsmaatschappij
Eerder vroeg de werkgever al offer-
tes aan bij zowel verzekeringsmaat-
schappijen als bedrijfstakpensioen-

fondsen. Gepensioneerden zouden 
bij een verzekeringsmaatschappij 
wel een nominaal pensioen ont-
vangen. Maar indexatie van het 
pensioen is dan niet meer mogelijk. 
Bovendien is de zeggenschap van 
deelnemers dan vrijwel afwezig. 
De voorkeur van SPEO en de COR 
gingen daar niet naar uit. Bij de 
genoemde bedrijfstakpensioenfond-
sen is indexatie nog wel mogelijk. 
Hoewel onder de huidige pensioen-
wet dit voorlopig ook nog niet veel 
kansen heeft. De vraag is nu op welk 
pensioenfonds de uiteindelijke keuze 
valt: PNO media is kleiner dan PGB, 
maar dit zegt niet alles.  Het wach-
ten nu is dus met name op overeen-
stemming tussen werkgever Elsevier 
Nederland en  het pensioenfonds. 
Mocht het tot een onoverkoombaar 
conflict komen dan wordt een ju-
ridisch proces tegen de werkgever 
niet uitgesloten. Dii maakten zowel 
SPEO als  VGEO onlangs nog bekend 
tijdens de jaarvergadering. 

Verantwoordingsorgaan SPeO wil com-
pensatie voor ontslagen werknemers
reed elsevier nederland  moet zijn pensioenfonds financieel compense-
ren voor het grote aantal ontslagen dat sinds 2008 plaatsvond. dit advi-
seert het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPeO in zijn onlangs versche-
nen jaarverslag over 2014. Per saldo zijn sinds 2008 zo’n 1000 werkne-
mers ontslagen met name bij reed Business. 

De werkgever wordt hierbij herin-
nerd aan eerder door hem in 2008 
gedane toezeggingen tot compen-
satie. Reed Elsevier maakte toen 
al bekend het grootste deel van de 
Reed Business-activiteiten te willen 
afstoten. Het lukte toen niet één ko-
per te vinden. Vervolgens zijn onder-
delen van de uitgeverij verkocht en 
werknemers ontslagen. Het SPEO-
bestuur neemt deze claim overigens 
al mee in het lopende overleg met 
de werkgever over de toekomst van 
het pensioenfonds. Dit gaat in de 
richting van overdracht van SPEO 
naar een groter Bedrijfstakfonds.  
De Centrale Ondernemingsraad is 
hierbij ook betrokken. 
Het Verantwoordingsorgaan is 
een opvolger van het voormalige 
inspraakorgaan: de Raad van deel-
nemers. Hierin zijn zowel de werk-

nemers als gepensioneerden verte-
genwoordigd. Het VO vindt verder 
dat de werkgever zijn bijdrage aan 
de kostenvoorziening van het fonds 
dient te verhogen van 1% naar de 
door De Nederlandsche Bank voor-
geschreven 2,2%

Gemiste indexaties
inmiddels liepen de sinds 2005 
gemiste indexaties op pensioenuit-
keringen op tot 4,35%. Alle indexa-
ties zijn gebaseerd op salarisverho-
gingen. De laatste salarisverhoging 
bij Reed Elsevier bedroeg in 2014 
1%. Overigens mogen gemiste in-
dexaties, ouder dan tien jaar, al niet 
meer worden ingehaald. Het VO is 
pessimistisch over het inhalen van 
alle nog gemiste indexaties. Dit 
vanwege de huidige dekkingsgraad 
en strengere pensioenregels. 

VGeO-leden gaan uit naar rotterdam 
Dit jaar gaat het VGEO uitje op 26 
augustus naar Rotterdam. Wij ver-
zamelen bij het Wereldmuseum dat 
per tram of metro vanaf het station 
CS goed te bereiken is. Bovendien 
is er in de buurt van de Willems-
kade een parkeermogelijkheid. Wij 
drinken in het museum een kopje 
koffie en krijgen aansluitend een 
rondleiding. Daarna varen wij met 
een Spido rondvaarboot naar de 
voormalige cruiser SS Rotterdam 
waar we aan boord lunchen. Wij 
worden tegen 15.00 uur weer met 
de boot opgehaald en varen dan 
tot 16.30 door de haven onder het 
genot van een drankje. 

De tocht eindigt aan de Willemska-
de.Half juli ontvangt ieder lid nog 
een persoonlijke uitnodiging met 
meer details.
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Vrijwilliger Peter Fiedeldij dop:

een uniek dorpsschooltje 
werd museum

Wij zoeken verhalen van 
vrijwilligers!

Steek uw licht niet onder de korenmaat! Onder U lopen onge-

twijfeld mannen en vrouwen rond die vrijwilligerswerk doen 

en dit wellicht ook nog combineren met een bijzondere hobby. 

Maak ons en de lezers daarvan deelgenoot. Vertrouw zo’n 600 

woorden aan de computer toe en mail die ons. Op papier zetten 

mag ook nog. En mocht geen van beide U aanspreken geef dan 

gewoon uw naam door. Dan krijgt U een persoonlijk gesprek. 

Het redactieadres is: Harry Nijhuis, Veenweg 21a, Heelweg 

mail: harwil@planet.nl, tel. 0315-241472. 

Wij wachten met spanning af. 

Hoe weerhoud je het unieke dorpsschooltje van dik trom van de sloper, 
en geef je het als museum een nieuwe toekomst?  VGeO-lid en vrijwilliger 
Peter Fiedeldij dop* deed er als secretaris de nodige ervaringen mee op.

Als je om je heen kijkt zie je kan-
sen! in een dorpje aan de zuider-
zee werd in 2007 een verlaten 
school met onderwijzerswoning 
bedreigd door de slopershamer. 
‘Dat mocht niet gebeuren,’ zeiden 
omwonenden. ‘Want wie sloopt 
er nu het schooltje van Dik Trom, 
waar Johan Kieviet in 1883 de 
eerste hoofdonderwijzer was?’ 
Een burgerinitiatief was geboren 
aldus Peter Fiedeldij. Een gepen-
sioneerde architect verklaarde het 
gebouwtje monumentwaardig. De 
wethouder cultureel erfgoed klop-
te aan bij de provincie. in archieven 
werd gezocht naar bouwtekenin-
gen. De eigenaar werd gevraagd 
geduld te hebben. Er werd een 
stichting opgericht. in de statuten 
werd als doelstelling opgenomen 
dat het schooltje moest worden 
gered, gerestaureerd en duurzaam 
geëxploiteerd door er een kinder-
boekenmuseum in te vestigen. 
Fiedeldij werd de secretaris, een 
onbetaalde job van 20 uur in de 
week.

Subsidies geschrapt
Peter herinnert zich: “En toen liep 
het allemaal mis. De regionale 
krant volgde de soap op de voet. 
Nadat de provincie een commis-
sie had laten adviseren en een 
klein miljoen onze kant leek uit te 

komen, kregen we het icebank de-
bacle. De provincie moest vele mil-
joenen aan subsidies schrappen. 
De tijd begon te dringen, want de 
eigenaar wilde gaan bouwen. zou 
het schooltje nog gered worden of 
niet?” Het heeft vijf jaar geduurd 
tot de verkoopakte kon worden ge-
tekend. De provincie had een nieu-
we subsidiepot bedacht en door 
middel van crowdfunding werd 
een gat in de begroting gedicht. 
Een bank en een fonds maakten 
het helemaal rond. in december 
2012 werd het gerestaureerde ge-
bouwtje opgeleverd.

een pareltje
De provinciaal gedeputeerde 
noemde het een ‘pareltje in de 
toeristische driehoek van zee-
vang’. De vrijwilligers konden aan 
de slag gaan om het klaslokaal af 
te werken en in te richten zoals 
het oorspronkelijk geweest moet 
zijn. Maart 2013 werd het museum 
geopend door de kleindochter van 
Cornelis Johannes Kieviet.
De authentieke inrichting met 
schoolbord, lessenaar en school-
banken komt uit het Nationaal 
Onderwijsmuseum. De vitrinekast 
is ingericht als boekenkast voor 
de collectie kinderboeken (tot 
1940). De originele gasverlichting 
werd omgebouwd in elektrisch. 

De kleuren van het schilderwerk 
werden vastgesteld aan de hand 
van teruggevonden deuren en een 
raamkozijn.

Vrijwilligers
Om een museum te starten is een 
bedrijfsmatige aanpak nodig. Ook 
met vrijwilligers. De bouwploeg 
telde al snel zes man. De mu-
seumwachten kregen een korte 
opleiding gasten ontvangen en 
begeleiden. Peter: “We leerden 
het verschil tussen voorlezen en 
vertellen, en de combinatie ervan. 
ik deed onderzoek voor de ope-
ningstentoonstelling over de schrij-
vende onderwijzer C. Joh. Kieviet. 
Mensen die iets bevechten en re-

aliseren zijn niet hetzelfde soort 
mensen als degenen die uiteinde-
lijk de tent draaiende houden. Dat 
heb ik gemerkt toen enkele leden 
van het oorspronkelijke bestuur 
opstapten. zij hadden oprecht het 
idee dat zij hun werk – het redden 
van het schooltje van de sloopha-
mer – hadden gedaan, en met suc-
ces. Voor hen in de plaats kwamen 
mensen die het leuk vinden om op 
een vaste dag in de week in het 
schooltje bezoekers te ontvangen. 
Dat is leuk omdat zij hun eigen ver-
halen meebrengen.”

dik trompad
Driehonderd leerlingen volgden 
lessen lezen, schrijven, rekenen, 
aardrijkskunde en geschiedenis zo-
als Meester Kieviet ze destijds had 
beschreven toen hij kwam sollicite-
ren. Daarna wandelen zij naar de 
nabij gelegen poldermolen en het 
diepste punt van Noord-Holland 
voor een les over inpoldering na 
een dijkdoorbraak. Groepen en fa-
milies kunnen ook kiezen voor het 
Dik Trom pad door het veenweide-
gebied waar biologisch wordt ge-
boerd. “Deze samenwerking noe-
men we land van Dik Trom,” zegt 
Peter. “Sinds de opening ontving 
het schooltje 10.000 betalende 
bezoekers. zonder vrijwilligers was 
dit niet mogelijk geweest en was 
het laatste eenklassige schooltje 
uit de negentiende eeuw verloren 
gegaan.”

* Peter Fiedeldij Dop was 
redacteur non-fictionboeken 
bij Elsevier Nederland

Peter Fiedeldij Dop: “Het heeft vijf 
jaar geduurd voordat de koopakte 
kon worden getekend”

Nog steeds volgen leerlingen 
lessen in het voormalige 
Dik Tromschooltje
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In memOrIAm
Het volgende leden zijn ons ontvallen: 
A. Dokter,  Almere
A.J. Veliscek, Druten
Mevr.  W.Th.H. Ostendorf - van den Hoff,  
Baarn

WeLKOm Als nieuwe leden 
heten wij van harte welkom:
G. Noorman, leusden
Mevrouw G.F. Wijskamp-Raatjes, 
Emmerich (D)

De overheid heeft er persoonlijk 
belang bij om de pensioenpremie 
laag te houden. Deze geluiden 
werden  al eerder gehoord.  Emeri-
tus-hoogleraar economie B.M. van 
Praag herhaalt dit nog eens. De 
overheid heeft bij haar pensioen-
beleid een dubbele pet op. zij  is 
immers de grootste werkgever van 
Nederland en draagt jaarlijks dus 
veel premiegeld af aan het amb-
tenarenpensioenfonds ABP. Het 
nu  door de  wetgevende overheid 
doorgevoerd en gestimuleerd pen-
sioenbeleid is echter niet alleen on-
gunstig voor ABP maar voor AllE 
pensioenfondsen.  Hier wordt dus 
landelijke  politiek bedreven zo-

Gepensioneerde aandeelhouder: 
‘naam reLX doet me denken aan sexclub’
“De naam RElX roept bij mij as-
sociaties op met een sexclub of 
pretpark,” schamperde één aan-
deelhouder en gepensioneerde 
oud-stafmedewerker van Reed El-
sevier.  Hij was tijdens de recente 
aandeelhoudersvergadering  van 
Reed Elsevier de enige die tegen 
deze naamsverandering stemde, 
aldus het Financieele Dagblad. Of-
ficieel werd inmiddels ook bekend-
gemaakt dat het weekblad Elsevier 
te koop staat. Dit heeft alles te ma-
ken met het gegeven dat gedrukte 
media een blok aan het been zijn 

geworden van de RElX-group. Hun 
bijdrage aan de omzet is de afge-
lopen jaren gedaald naar 18%. De 
advertenties, ooit goed voor de 
helft van de opbrengst van bladen, 
zorgen nog maar voor twee procent 
van de omzet. De RElX-group liet 
weten vast te houden aan de ver-
wachting dat omzet en winst in 
2015 verder groeien. Vooral bij de 
wetenschappelijke tak en Risk and 
Business.

Ledenlijst VGeO 
wordt toegankelijk 
gemaakt

Het VGeO-bestuur heeft besloten 
haar ledenlijst openbaar te ma-
ken voor leden die daar kennis 
van willen nemen. Het  heeft zijn  
schroom rond het beschermen 
van ledenprivacy  hiermee over-
wonnen, mede na goedkeuring 
door de algemene ledenvergade-
ring.  Alvorens het zover is kun-
nen leden die hun gegevens niet 
openbaar willen hebben dit ken-
baar maken bij penningmeester  
Ger de rooij.
in het verleden is meer malen door 
leden er op aangedrongen om de 
namen van alle leden openbaar 
te maken. De achterliggende ge-
dachte hierbij is dat men zo oud-
collega’s kan terugvinden en even-
tueel contact met hen kan zoeken. 
Besloten is nu dat  alleen op indivi-
dueel verzoek een lijst beschikbaar 
wordt gesteld met naam, email-
adres en telefoonnummer van de 
VGEO-leden. leden die hun ge-
gevens niet openbaar willen heb-
ben gemaak, kunnen dit kenbaar 
maken bij penningmeester  Ger 
de Rooij, die onze ledenadminis-
tratie beheert (tel.: 0229-553054, 
06-37349696. E-mail penning-
meester@vgeo.nl. Hij  kan in het 
vervolg ook worden benaderd 
voor het toezenden van de opge-
schoonde ledenlijst.

Winst APG groeide fors
Pensioenuitvoerder APG zag vorig jaar zijn winst fors toenemen tot 36 
miljoen euro. In 2013 bedroeg de winst negen miljoen euro. de toename 
was vooral te danken aan hogere beleggingsopbrengsten bij verzeke-
ringstak Loyalis.

APG beheert en voert pensioenen 
uit voor meerdere pensioenfondsen 
in diverse bedrijfstakken. in totaal 
voor zo’n 4,5 miljoen mensen. Het 
beheerd vermogen groeide in 2014 
dankzij goede rendementen met 56 
miljard euro tot 399 miljard euro. Als 
gevolg van een reorganisatie verlie-
ten in 2014 circa 400 medewerkers 
de organisatie. APG wil het aantal 
arbeidsplaatsen met 800 verlagen. 

in 2014 waren er 3706 werknemers 
werkzaam. APG zet verder het mes 
in variabele beloningen. Afgespro-
ken is dat deze grotendeels in het 
salaris worden ingebouwd. uit het 
jaarverslag blijkt verder dat de best 
betaald APG-bestuurder, Angelien 
Kemna, inclusief pensioen vorig 
jaar € 692.381 verdiende. Voor 
bestuursvoorzitter Dick Sluimers 
kwam dit uit op € 624.826.

Pensioenbelegger 
pakt extreme 
beloning CeO’s aan 
Pensioenbelegger PGGM wil we-
reldwijd campagne voeren tegen 
excessieve beloningen van CEO’s  bij 
beursfondsen. Praten met bedrijven 
en tegenstemmen op voorstellen tij-
dens aandeelhoudersvergaderingen 
bleken tot nog toe onvoldoende suc-
cesvol. PGG wil ruim een dozijn van 
deze ,,veelplegers’’ aanpakken aldus 
het Financieele Dagblad. PGGM pu-
bliceerde een opvallend vérgaande 
richtlijn waarin ,,Een betere wereld’’ 
als richtlijn wordt genoemd. PGGM 
stemde in het eerste kwartaal van dit 
jaar in de VS tegen 91% van de voor-
stellen voor hogere beloning. in het 
nog lopende tweede kwartaal was 
dit 79%  CEO’s van beursfondsen ver-
dienen  in de VS met gemiddeld 22,6 
miljoen dollar meer dan ooit aldus 
onderzoekbureau Equilar. Pensioen-
fonds ABP maakte eerder ook al be-
kend scherper te letten op beloningen 
bij bedrijven waarin het belegt. 

Foute bemoeizucht 
van de Staat
De in Nederland gehanteerde reken-
regels voor de dekkingsgraad van 
pensioenfondsen wijken sterk nega-
tief af van een aantal andere landen. 
Twee actuarissen vergeleken dit met 
bijvoorbeeld Engeland, zwitserland, 
Canada en de VS. Een pensioenfonds 
in Nederland met een dekkingsgraad 
van 106% komt in de eerste drie lan-
den uit op 131% en in de VS zelfs op 
160%. Volgens een ingezonden brief 
van K.zwaan uit Emond aan den Hoef 
probeert Nederland weer het beste 
jongetje van de klas te zijn. Hij vindt het 
ook buitengewoon merkwaardig dat 
alleen de Nederlandse Staat zich zeer 
intensief bemoeit met de pensioenen. 

genaamd in het algemene belang 
maar in feite vooral ook uit over-
heidsbelang. De overheid heeft er 
het grootste eigenbelang bij dat de 
pensioenpremies dalen. zij heeft 
er ook het grootste belang bij dat 
de pensioenuitkeringen dalen. 
Want die uitkeringen worden nu 
eenmaal gefinancierd uit premies. 
Daarom gaat zij er ook mee ak-
koord dat de premies ongeveer 10 
procent onder het vereiste niveau 
liggen. En verder wil de overheid 
aftrekbaarheid van pensioenpre-
mies voor de inkomstenbelasting 
aftoppen. Allemaal ten goede van 
het overheidsbudget, vorig jaar be-
cijferd op twee miljard euro.

“Ik vind het erg dat 
Klaas Knot meezingt 

in het koor van politici 
dat gemakkelijk praat 
over minder pensioen 

opbouwen.’’ 

Corien Wortmann-Kool, 

bestuursvoorzitter 
pensioenfonds ABP

Overheid draagt dubbele pet bij 
pensioenen


