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dieken zijn zo tot een succes geworden, andere komen tot een of
misschien twee afleveringen in
drie jaar, en sterven een zachte
dood.
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ESPRESSO AFGEMAAKT

Dit is het vijfde en wellicht het
laatste nummer van ESPRESSO
sinds najaar 1979. Het maken van
dit blad gaat gepaard met grote
moeilijkhden. Binnen de ESP gebeurt kennelijk zo weinig, dat van
de bijdragen vanuit het personeel
gemakkelijk een lucifersdoosje te
vullen is. Een kleine berekening
leert ons. dat inclusief dit nummer
(34%) van de 162 af42
komstig is van bijdragen, en 120
pagina's (66%) van de ESPRESSO
medewerkers.
Dat is een slechte verhouding,
dunkt ons. Wij kunnen natuurlijk
een gedeelte van onze pagina's
laten vervallen om de verhouding
recht te trekken, maar dan hoeven
we alleen maar het omslag te
verspreiden.
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Het is wel zo dat de ESP Brlige' er
vwinp
hetditsoort blaadjes,
.
maar dan OP wetgnschappetijk
.'
terreh.-Men v i w t m gaatt .p de
markt;-.n@@.$B[ge-&,u,
.=n.
staande weter@&&
uit on I n
naam te verlenen aan de Editoria/
Board, men ontwerpt een eigentijds omslag, en dan maar wacP+--

i

--

fa

AIShet 011s niet meer lukt, de rpreks
ESPRESSO'S voort te zetpn, iidit
een waardig nummer om af te
sluiten. Als er toch nog volgende
nummers uitkomen, is deze
ESPRESSO een waardig nummer
om 1980 mee af te sluiten.
We zien wel.

r&$.z2s

igé t%&daKr

I 12 l

c
GAAT
ELSEVIER
KLUWER
OVERNEMEN OF ZIJN BOEK-

I-! J J

- - - - - M 1
ESPRESSO FINISHED OFF

This is the fifth, and possibly last,
issue of ESPRESSO since fall 1979.
The production of this journal
involves many difficulties.
Apparently, within the ESP, so
little is happening that the
contributions of the personnel can
easily f i t int0 a matchbox. A small
count has shown US that, inclusive
of this issue, 42 pages (34%) of the
162 came from contributions and
120 pages (66%) from the
ESPRESSO staff. We think that
is a bad ratio. Of course we can
reduce the proportion of our pages
to get this ratio in balance, but
then we shall have only little more
than the cover t o distribute.
It i s a fact that the ESP has some
experience with this kind of
magazine, although it i s in the

scientific field. One finds a hole
in the market, invites a few outstanding scientists to lend their
names t o form an Editorial Board,
designs a modern cover, and then
waits for the articles. Some
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this way; others reach one or
perhaps two issues in three years
and quietly die. I f we cannot
continue publishing ESPRESSO
anymore, this may be considered
as funeral issue. I f more issues
can be produced then this issue
of ESPRESSO i s no more than thn
final number of 1980.
We shLsee.
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zijn gemaakt op de economische
groei. De ontwerpen bieden mogelijkheden tot fusie, overnemen en
afstoting.
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COZE AGAIM

I U i t ,het grote aantal vragen van de I OR-WERKPLAN

J
:

D e laatste maanaen zijn voor de
OR-ASP door de onderbezetting erg
arbeidsintensief geweest. H e t vele
werk moest door minder mensen
gedaan worden worden. Niettemin
h o o p t de OR-ASP binnenkort toch
enige vakatures alsnog opgevuld t e
kunnen krijgen.
SERVICE-DI REKTEUR

Half juni kwam de direktie van de
ASP-Service B.V. m e t de mededeling, dat de heer Mulder servicedirekteur zou blijven en de heer D e
Boer t o t adjunkt-direkteur benoemd zou worden.
Redenen hiervoor waren, dat er
geen geschikte kandidaten voor
deze funktie gevonden konden worden en dat de heer D e Boer enkele
taken van de heer Mulder zou overnemen, zodat de laatste meer tijd
als service-direkteur zou hebben.

OR bleek dat de heer Mulder geen
van lijn bevoegdheden aan de heer
De Boer overdroeg. Welzou de
D e Boer enkele nieuwe afdelingen
i n de Molenwerf onder zijn verantwoordel iikheid krijgen en tevens
de
taken van het 'Ornputercentrum i n de Molenwerf be

op

THOMOND BOOKS

De OR-ASP is vezig m e t een infor-

Daar de beslissing van de divisiedirektie o m Thomond Books t e
sluiten o o k gevolgen had voor enkele ASP-afdelingen, heeft de OR
hierover in een vergadering informat i e ontvangen van de heer D e Boer.
Onder meer bleek, dat het overnemen van het titelbestand door Amsterdam een uitbreiding van 7% bedroeg. Of dit consequenties zal
hebben voor de werkzaamheden
kan pas aan het eind van het jaar
bekeken worden.
Verder kan nog opgemerkt worden,
dat 1 augustus 1980 als startdatum
veel extra werk in een betrekkelijk
korte t i j d t o t gevolg had.

16
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bijeengeweest o m haar
plan
voor het komendejaar op t e

Na goedkeuring i n de OR-vergadering
van 1O november ,980 zal
over
dit plan meer meegedeeld worden.

ben, zodat tot publikan worden overgegaan.
RKOVERLEG
follow-up van het knelpuntenonderzoek bevindt
zich op vele afdelingen i n
een eindstadium. O o k
voor wat betreft de follow-up o p de Orderfulfillmentafdelingen lijkt de
ieuwe coordinator Fons
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van overheidslichamen de veranderingsprocessen meer en meer gaan
toespitsen. Sociale-, psychologiese
benadering van gedragsalternatieven
zal ruim de aandacht verkrijgen
door de funktionele ontwikkeling

tiveerde spanningsvelden te kunnen
weg nemen. De multi-disciplinaire technologiese machtsaspekten
hoopt de premier met deze dynamiese ontwikkelingen te bevorderen."

1

Het resultaat is y'multi-disciplinaire
benadering van veranderingsprocessen". Een uitdrukking die iedereen
zal bevredigen. Het doet er niet toe,
dat u niet weet wat het betekent,
dat weet u w gesprekspartner o o k
niet en h i j zal er wel voor waken er
naar te vragen.

De "Kretologiemikser" verschaft de
gebruiker verschillende termen, die
juist aan u w konversatie en aan u w
ambtel ijke brieven een bijzondere
klank en kleur weten te geven van
autoriteit, die uitsluitend w o r d t
voortgebracht door kennis en diep
inzicht.

Misschien geeft u de voorkeur
aan "normatieve begeleiding van
managementtechnieken" (nr. 503)
o f "geintegreerde technologiese
machtsaspekten" (nr. 146).
Zeer duidelijk is o o k "geobjektiveerde relationele gedragsalternatieven" (nr. 852). O p deze manier
ontstaan waardevolle bijdragen
voor een zinvolle diskussie.
lliit: "Postaal")

Het gebruik is heel eenvoudig:
Kies een willekeurig getal van
drie cijfers. leder van deze cijfers
korrespondeert m e t een kolom.
Kies als voorbeeld het getal 430.
Neem woord 4 u i t kolom 1.
Neem woord 3 u i t kolom 2.
Neem woord O u i t kolom 3.

!
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rijkdommen van de natuur en de
vruchten van onze arbeid eerlijk te
delen. Bij een betere verdeling van
het aanwezige voedsel zou er niet
meer op zo grote schaal hongersnood voorkomen.
De werkelijkheid nÙ is, dat tegenover onze overvloed aan voedsel en
luxe goederen er een tekort staat
voor 2.000.000.000 mensen die
honger hebben.

de Hoorn van Afrika en Thailand.
Gevraagd werd de waarde van het
kerstpakket - een luxe die wordt

Nood kon worden overgemaakt.
Een dergelijke aktie vraagt om her-

Liefdadigheid staat ons wel aan,
maar echt delen . . . . . , , . . . . dat
kost wat!!!
LATEN WE DAAROM EENS IETS
DOEN MET ONS KERSTPAKKET.

Wij vragen u dan ook het kerstpakket, geheel of gedeeltelijk, symbolisch weg te schenken. U kunt dit
doen door een bedrag in een envelop te sluiten, en deze op 18 en 19
december te deponeren in een daarvoor bestemde "POT" bij uw kontaktpersoon, hiernaast genoemd.
(De handelswaarde van het pakket
bedraagt f 85,001
Het geld zal worden besteed aan
voedselhulp voor 400.000 Sahel-

bewoners (Centraal Afrika) die met
de hongerdood worden bedreigd,
d.m.v. overmaking aan NOVIB Gast aan Tafel.

I

Wij rekenen op uw sympathie voor
de;.- ciktie.
~onsacrpersonen

4SP (Jan van Galenstraat)
lns Ey
ASP (Golf gebouw)
De heer A. Pouweis
BMP
Jos Fransen
EWU
Frans Koning
NOHUM (Honthorststraat)
Bert Scheers
Excerpta Medica
Miriam Winkel
Boesingheliede
De heer Roodenburg
Diemen
De heer Justus
NOHUM (JvG)
Gerrie Wiedijk
Aad Abbenbroek
Geoffrey Andrew
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lettering + leugens : J. de Boer
interview
: Wim de Vries
geinterviewde
: Jan Willem
Dijkstra

rost NP)
Mej. A.L. v. Wendel (NP)
R. Elting (NP)
Mej. J. Beugel (NP)
H. van der Rijst (EWU)
Miss S.L. Bradley (BMP)
Miss M.M. O'Donnell (BMP)
Mn. P.R. Smaldon (BMP)
Mevr. C. Smithde Moor (EM)
U. Goes (EM!
Mej. M. Contineau (EM)
M.J. Oosterhuis (ASPI
C.A. v. Maris (ASP)
In dienst per juli P980
Mej. J. van 't Hoge (NP)
Mn. M. Lilley (Nohum)
Miss M. Flanagan (Nohumi
Miss J.I.A. Spear (EWU)
K.€. Bij (EWU)
Mevr. P. Jongbloed (EM)
Mn. L.A. Gornall (EM)
Mej. B. Boellaard van Tuyl (ASP)
W. Mentink (ASPI
J. Koks (ASPI
Mevr. M.F.C. Engelen (ASP)
Mevr. M.G. Fitzsimons (ASP)
G.A. Teeseling (ASPI
M.J.M. Orie (ASP)
In dienst per augustus 1980
Mn. J. Kuurman (Nohum)
J.R.K. Ruygrok (EWU)
Mej. A. Wisse (Nohum)
Mej. A.S. de Haas (Nohum)
Mej. C.M. Duijn (Nahum)
K. McAleer (EM)
M.W. Vos (ASPI
Mej. C.M.C. Braams (ASP)
Mevr. A. Halpin (ASP)
Mej. D. Verbeek (ASP)
Mej. C. Koene (ASPI
Mej. P.J. Maddrell (ASPI
In dienst per september 1980
Mevr. F. Maat-Scholten (NP)

J. Friederich (EWU)
Mevr. M.C. Blok (Nohum)
Mevr. A. Helmer (Nohum)
E.J. van der Wolk (Nohum)
J.M. Hogendorp (Nohum)
Mej. M.J.M. du Pon (Nohum)
Miss G.M. Edwards (EM)
~ iD.&
Henderson (EM)
Mrs. N.J. Harris (EM)
Mrs. H. Zwilling (€M)
T.R. Betts (EM)
Mevr. M.D. McKeown (ASP)

mevr. n . m . ~ . u .iearson (ASP)

Mevr. S.A.M. Weerensteyn (ASP)
Mevr. L. Murray (ASP)
Mevr. E. v. Hoorn (ASP)
Mevr. S.V.D. Ramdatmisier (ASP)
A.E.E. Hoomr (ASPI
Mevr. U.I. l & a a (ASP)
Mevr. P.M.B. Hiney (ASP)
Mevr. L.C.M. Sparrow (ASP)
In dienst per oktober 1980
Miss H.C. Morgan (EWU)
Mej. K.M. Cornelissen (BMP)
Miss J.A. Jamieson (BMP)
Mej. C. Hemkes (EWU)
Mevr. T.N. de Hoogh (EWU)
Mevr. B.S. Kaldenbach (€M)
Mr. M. Griffin (EMI
Mrs. Sh.A. Sherwood (EM)
Mrs. C.M. Quinn (€M)
Ms. R.D. Werner (EM)
A.R. Parisius (€M)
In dienst per november 1980
G.V. Lees (BMP)
S.M.E. McGonagle (Nohum)
Th. de Graaf (EWU)

C.D. Macann (BMP)
C.J. McGorman (BMP)
Mrs. P. Wright-Waller (€M)
Mevr. S.M.L. Ho (ASP)
H. Hendriks (ASP)
R.V. Bouland (ASP)
E. v.d. Bera
- (ASPI
Uit dienst per juni 1980
Mei. G. Groot (NP)
A.L. Bongdorff (NP)
Mej. P. Bucklev (ASP)

Mevr. M.C. Vast-Meijer (ASP)
Mej. J.M. Wedge (ASP)
Mrs. D. Hewitt (EM)
c
Mevr. C.A. Ackerman (EM) .
Ms. M.A. Niylam (EM)
'-I
Ms. M.K. Tonna (EM)
Uit dienst per juli 1980
M. Boswood (BMP)
S.A. Miller (BMP)
M. Hack (Nohum)
Mevr. C. Custen (ASP)
Mevr. C.H.A. Huisman (ASPI
Mevr. C.W.M. Krouwel (ASP)
Mej. C.D.M. Tahapary (ASP)
Mevr. J.A. Beths (ASPI
Ms. G.D. Yska (EM)
Ms. L. Hughes (EM)
Uit dienst per augustus 1980
Mevr. M. Watertor (BMP)
J.P. Dotman (Nohum)
C. O'Gorman (BMP)
R. van Dijk (EWU)
Mevr. D.L. Walker (ASP)
Mevr. M.J. Simoes Dias (ASP)
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Jasper, zoon van fam. Koning-Hus
(EWU)
1-1 1-80 Orville Tyrell Melvin,, zoon van fam.
Goedhart (ASP)
3-11-80 Roelof-Jan, zoon van J. Hagewoud
(NP)

1-9-80

Mej.
Mej.
Mej.
Mej.

A. Jansen (ASPI
M.L. Bennema (ASP)
G.E. Webster (ASP)
P.A. Moore (ASP)
cc. b n e E(),
Mai W Stadlnr
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IJ-o-au E. Habich (Nohum) met de heer

Mevr. D. Trampe (BMI')
Mevr. W.M. Blanken (Nohum)
R. Stanley (BMP)
M i s R. Ridler (BMP)
Miss K. Ormston (BMP)
Miss C. Armour (BMP)
M.A. Denaoui (Nohum)
Mwr. M.C. Sage (ASP)
Mwr. J. Somerville (ASP)
M. v. Teeseling (ASP)
Mej. A.M. Warmerdam (ASP)
.m
m.
,.Wood (C..!
1st per ok

W. Heijnis

19-6-80 Mej. J. Bult met J. Hulzebosch (NP)
23-6-80 Mej. A. Koblenz (ASP) met de heer
M. Rood

4-7-80 Mej. I. Snider met B. de Groot (NP)
29-7-80 Mej. J. Insull (ASP) met de heer
J.P.J. Kuyper

22-880 H. Engelen (EWU) met mei. M.J.
Brouwer

29-8-80 J.R. Parsons (EWU) met mej. A.A.M.
Ruitenberg

19-980 Mej. J. de Oude met J. van Daalen

#r 1980

(NP)

L.J. Deus (EWU)
Mevr. J. Hog (BMP)
R.E. Freestone (Nohum)
Miss W.D. Holland (BMP)
Mwr. G.A. Benschop (EWU)
Mevr. A. Koning (EWU)
Mevr. M.Y. Oosterhuis (ASPI
A.E.E. Hooaer (AsPb
Lvivzri.

10-1180J. Edwards (EWU) met de heer R.
Fogerty

Jubilea:

1-6-80 M.K. de Jonge (Nohum) 10 jaar
1-6-80 Th.E. de Jong (EM) 10 jaar
1-7-80 H. Boegborn (EM) 10 jaar
1-7-80 Mwr. N Jungerius (EM) l0 jaar
24-8-80 P. Limpens (EWU) 30 iaar
19-980 Dr. V.M. Atkins (EWU) 20 jaar
1-10-80 K. Douwes (Nohum) l0 jaar
1-10-80 Mwr. T. Peereboom (EM) 20 jaar
15-10-80Mevr. T. Ragetlie (EM) 10 jaar
Mei. G. Elder (EWU) 10 jaar

L.u= ui u y i i t ~ . u i i u i a i r

Mrs. D.R. G a (BMP)
r. A.R. ' Pearson (ASF'
w december l
4. Rees (BMP)

'.

Sophie Anne, dochter fam. Beyerbacht (ASPI
Erik-Mathijs, zoon van fam. Logtenberg (NP)
Jeroen, zoon van fam. C. Beths-Boelhouwer (ASP)
Ricardo Tomas, zoon van fam.
Simoes-Dias (ASPI

M. Wenteler van ASP naar BMP (Royalty) per

26-6-80 Henk Paul, zoon van fam. Hog
Renking (BMP)
268-80 Ben, zoon van fam. Trampe @MP)
22-7-80 Lisa Jennifer, dochter van fam.
Sparreboom (Nohum)
28-7-80 Jenske Anna, dochter van Fam. Dijkhuis (Nohum)

1-7-80
N. van der Velden van UME naar BMP (A.Z.)
per 18-80
F.R. Adie van EM naar Nohum (Prom. afd.) per

1-1 1-80
E.M. Heijnis-Habich van Nohum naar BMP
(Prorn. afd.) per 1-1 1-80

werkers z o doet onderscheiden van
anderen.
In alle stilte (bij de N O H U M heeft
men geen behoefte aan overbodige
ruchtbaarheid), gedreven door een
onverzadigbare zucht naar besparing, werd er noest en vlijtig gezocht
naar de zogenaamde "alternatieve
vervoersmiddelen"
(Alternative
Means of Transportation) o f te wel:
AMOT.
De resultaten zijn dan o o k niet mis!
De huidige economische crisis is er
aanleiding toe geweest fors te bezuinigen i n allerlei uitgaven voortvloeiende u i t b.v. "dagjes-uit" (met de
onvermijdbare "avondjes-uit",
zo
niet "nachtjes-uit" bestaande u i t
woeste drankgelagen en wat al niet
meer). Het heeft de diverse werknemers van de N O H U M dan o o k zeer
verheugd dat die economische terugslag o o k hun promotie-, acquisitieen directieleden niet onberoerd
heeft gelaten. Z o k o n het gebeuren
dat het onkostenbeleid ten aanzien
van de vervoersuitgaven fors werd
omgebogen m e t een voortvarendheid en originaliteit die deze mede-

-

Bijgaand illustratiemateriaal, dat
ons door een bewonderaar in handen werd gespeeld, t o o n t de diverse
vooruitziende, inventieve lieden tijdens de voorbereiding en uitvoering
van deze AMOTs. Vooruitziend?
Inventief? Ja, want dat het niet bij
denkbeelden alleen blijft, w o r d t n u
reeds bewezen. E r w o r d t n.l. overwogen o m de verschillende AMOTs,
die i n praktijk marginaal getest zijn,
in produktie te laten nemen en als
standaardpakket te overhandigen
aan de respektievelijke promotie-,
acquisitie- en directieleden.
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Moge dit hartverwarmende initiatief een voorbeeld zijn voor alle
werknemers van de diverse werkmaatschappijen binnen de ASP.

I

In deze tijd van economische terugslag is het goed te weten dat sommigen het woord "bezuiniging" werkelijk inhoud weten te geven.
Onder het motto: "AMOT MOT!"
zien wij de toekomst optimistisch
in.
e

* *

. *
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Dat het economisch kan wordt hier op overduidelijke manier bewezen door (wie anders?)
Mevr. E. van Koten die tevens laat zien dat
zaken en plezier wel degelijk ie combineren zijn.
That travelling need not be expensive is
conclusively proved by no one Iess than
Ms. .E. van Koten who at the same time
demonstrate that business and pleasure can
indeed be combined.

De heer Dijkhuis, zoals hij reeds meerdere malen gsobserveerd is. de elementen trotserend. (De
caravan aan de achterzgde bevat een compleet gsoutilleerde, redelijk comfortabele hotelkamer,
plus garderobe.)
Mr. W. Diikhuis has repeatedly thus defied the elements. (The caravan he takes along on his nip&
conteins a completely equipped and reasonably cornfortable hotelroom and a wadrobe.)
l

The present economic crisis had led
to massive cuts in expenditure resulting from e.g. "days-out" (with
unavoidable "evenings-OUt" usually
resulting in "nights-out" which, a t
best, consist of reckless drinkingbouts). In view of this, several
NOHUM employees were gratified
to learn that the economic decline
has also disturbed colleagues in the
promotion, acquisition and management departments. These colleagues

have taken a course of action designed to cut down on the cost of
travelling. The original and drastic
measures they have taken, place
them in a prominent position.

With the utmost discretion (NOHUM employees dislike unnecessary publicity) and driven by an unsatiable desire to economize, they
set out on a relentless search for
Altemative Means of Transportation (AMOT).

Dat het inisgnil OW*
i u m n de afddinsnn promotie. .cguixitia m dinetie bij d# NMum op sen
hoog peil riaat, bewijst dit plaatje, dar genomen werd op de dijk s h n r her Elreviergebouw in de
Jen ven Galenstraat Op geheel eigen wijze riet U hier de heren: E. Fredrikuon, K. Michielren,
J. Dirkmaat en H. de Brouwer het alternatieve vlie&wparaat van de heer W. Montgomerv op gang
trachten te brengen ten einde allerlei winstgevendeprojecten vanuit alle windhoeken der wereld bij
de Nohum binnen n loodsen.

r met the promotion, aaluisiThis picturn, taken on the dike a l o ~ i d e
ih.Elrvisr buildiw, i
tion and management teamwork har reached a very high level indeed. Ponrayed here are Messrs.
E. Fredriksson, K. Michielren, J. Dirkmaat en H. de Brouwer who are tryhg to launch Mr. W.
Montgomery's unique flyinginachine, devised t0 arrist in the acquisition of profitdble projects
from the far corners of the earth.

And their diligence has been rewarded!
The photographs which we have
managed to secure show these
visionary and inventive minds a t
work during the preparation and
construction of the AMOTs.
Visionary? Inventive? Yes! We have
proof that our colleagues have not
confined themselves to ideas alone.
We happen to know that full-scale
production of the AMOTs is now
being considered as the AMOTs
have withstood the superficial tests
they were submitted to. Employees
in the promotion, acquisition and
management departments wil1 in
due course be issued AMOTs as part
of their standard equipment.

We hope that this heartwarming
initiative wil1 prove an example for
al1 ASP employees. In this age of
economic recesion it i s reassuring
to know that some of US are prepared to give real meaning to the
word "economize".
I Ydith the motto "AMOT A MUST!"
high in our banner, we contemplate
the future with confidence.

Voor meer regionaal vervoer ziet U hier de
zogenaamde "City-Hopper" waarvan de Heer
A. de Ruiter zo vriendelijk was er een te tonen
die door hemzelf ontwikkeld en op maat gemaakt is (in 2 uitvoeringen!).

1

1

For regional transport purposes, the socalled
"City Hopper" has been developed. Mr. A. de
Ruiter was so kind as to demonstrate this
AMOT which he himself has constructed.
The City Hopper is made to measure end is
available in two models
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Eind november verscheen het introduktie-boekje "Wegwijs bij Elsevier
Science Publishers", bestemd voor
nieuwe medewerkers binnen onze
divisie. Het oude Wegwijsboekje,
dat globale informatie over het hele
concern bevatte, is hiermee vervallen.
I n d i t 62 pagina's tellende boekje
w o r d t de nieuwe medewerker geinformeerd over de organisatiestructuur, historie en groei van de divisie,
vertegenwoordigend overleg en sociaal beleid. Het arbeidmoorwaardenbeleid, alle regelingen en proce-

O p iedere afdeling k o m t 1 exemter inzage te liggen. Een Engelstalige verschijnt over enige weken.

I plaar

I

I
I

begin 1981 zuilen vier Elsevier-medewerkers(sters) m e t hun partners
deelnemen aan een kursus "Pensioen i n Zicht". I n deze kursussen
w o r d t aandacht besteed aan de veranderingen, die men te wachten
staan na de pensionering. Veranderingen, die samenhangen m e t het
verlaten van het arbeidsproces en
m e t het gaan behoren t o t de ouderen i n de samenleving. De kursus
bevat naast groepsgesprekken o o k
informatieve bijeenkomsten, waarin
deskundigen voorlichting geven
over zaken als de financiele kanten
van de pensionering en de gezondheid o p oudere leeftijd. Verder maken de deelnemers kennis m e t instel lingen en tijdsbestedingsmogelijkheden, die voor hen van belang
kunnen zijn.

De kursus d u u r t zes, gedeeltelijk
aaneengesloten dagen. Het bedrijf
geeft hierbij doorbetaald verlof en
neemt de kursuskosten voor haar
rekening.
I n november j.1. is inmiddels een

kennismakingsochtend b i j Elsevier
georganiseerd, waarbij de deelnemers (de heer en mevrouw Mulder,
Groeneveld, Vader en mevrouw
Hersch) nadere informatie vanuit
het bedrijf (pensioenen, etc.) hebben gekregen.

I PENSIOENREGELING
Wanneer een eventuele loonmaatregel geen spaak in het wiel steekt
kunnen de ESP-medewerkers per
1 januari 1981 overgaan t o t een
nieuwe pensioenregeling.
I n het k o r t komen de voordelen
van deze regeling o p het volgende
neer:

1. De pensioenregeling voor mannen en vrouwen w o r d t geheel
gelijkwaardig.
2. B i j volledige diensttijd w o r d t het
oudedagsin komen (pensioen +
AOW) 7û% van het laatste salaris
incl. vakantietoeslag en gratificatie.
3. Na ingang worden de pensioenen
o p overeenkomstige wijze verhoogd als de salarissen bij Elsevier.
4. Pensioenbreuk voor hen, die na
hun 25ste i n dienst zijn gekomen
w o r d t voorkomen door invoering
van het levensiarenbeginsel.

5. Deelnemers die voor h u n 65ste
u i t dienst gaan krijgen een pensioenrecht mee, gebaseerd o p het
salaris en de leeftijd bij u i t dienst
gaan.
De details zijn alle deelnemers en
aspirant deelnemers toegestuurd.
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PENSION P L A N
A new pension plan wil1 be introduced as o f 1 January 1981 provided a Wage Decree f r o m the Government does n o t hinder this.
In short the advantages o f t h e new
plan are as follows:

1. The pension scheme is n o w identical f o r men and women.
2. A f t e r 40 years of participation in
the pension plan the retirement
income (pension plus AOW payment) is 7Ph of last salary incl.
holiday supplement and bonus.
3. Pensions wil1 be increased commensurate w i t h the Elsevier
salaries.
4. Loss of pension for those joining
the company after age 2 5 wil1 be
prevented by implementation o f
so-cal led age-princi ple.
5. Members w h o resign before age
6 5 acquire a pension entitlement
based o n the salary and age a t
departure.
Information i n detail has been sent
t o al1 the members and future members.
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Daar het mij niet mogelijk was om
iedereen persoonlij k te bedanken
voor de vele geschenken en bloemen die ik tijdens de viering van
mijn 20-jarig jubileum mócht ontvangen, wil ik langs deze weg U
allen hartelijk bedanken voor de
goede gaven.

het volgende beleid gelden:

- Sinterklaas

5 december - Sinterklaas

5th December

25 december - le Kerstdag

25th December - 1st Day of Christ26th December - 2nd Day of Christ31st December - New Year's Eve

1 januari - Nieuwjaarsdag

1st January - New Year

