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Nieuwsbrief

Kies uw vertegenwoordiger in het
Verantwoordingsorgaan van PDN
Er zijn verkiezingen voor de gepensioneerden in het
Verantwoordingsorgaan (VO) van PDN. De vier vertegenwoordigers
van pensioengerechtigden in het VO worden rechtstreeks gekozen.
De kandidaten stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Kies één kandidaat op het stembiljet voor het VO, door in het hokje
voor de naam een kruisje te zetten. Het kruisje moet duidelijk in het
hokje worden ingevuld. Bij voorkeur met een pen met zwarte of
blauwe inkt. Stembiljetten die onduidelijk zijn ingevuld of blanco
stembiljetten zijn ongeldig. Stuur het stembiljet in de retourenveloppe
naar PDN, zodat het uiterlijk 13 april 2016 bij PDN binnen is.
Een postzegel is niet nodig.
Op 14 april 2016 gaat de Verkiezingscommissie de stemmen tellen,
vanaf 10.00 uur in het hoofdkantoor van DSM in Heerlen. Als u de
telling wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij mevrouw
J. Scholz van de afdeling bestuursondersteuning, telefoonnummer
045-5782877 of e-mail: Jolanda.Scholz@dsm.com

Bekendmaking uitslag
Kort na de vaststelling van de verkiezingsuitslag op 14 april zal deze
op de website van PDN worden gepubliceerd. Een samenvatting van
de uitslag wordt in de Nieuwsbrief van PDN gepubliceerd.

Contact
Bij vragen over uw pensioen
kunt u terecht op de website:
www.PDNpensioen.nl of bij
onze Pension Desk: telefoon
045 - 5788100
of e-mail: info.PDN@dsm.com

Geen verkiezing voor
bestuur
Van de kandidaten voor de
pensioengerechtigden in het
bestuur zijn 2 kandidaten
geschikt bevonden. De selectie
gebeurde door het dagelijks
bestuur én de raad van toezicht
van PDN. De zwaardere
geschiktheidseisen, die door de
wetgever en DNB worden
gesteld, bepaalden in sterke
mate de selectie. Omdat er 2
geschikte kandidaten zijn voor 2
zetels, zullen voor het bestuur
geen verkiezingen plaatsvinden.
De twee kandidaten zijn
automatisch gekozen.
Dit betekent dat per 1 juli 2016
namens de pensioen
gerechtigden de huidige
bestuursleden Michel Ubachs en
Ton de Boer opnieuw zitting
zullen nemen in het bestuur van
PDN. Ton de Boer, die nu zitting
heeft in het bestuur als
werknemersvertegenwoordiger,
gaat met pensioen. In de nieuwe
samenstelling zal hij daarom de
pensioengerechtigden gaan
vertegenwoordigen.
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De kandidaten (pensioengerechtigden) voor het Verantwoordingsorgaan
De kandidaten die zich verkiesbaar stellen als lid van het Verantwoordingsorgaan van PDN stellen zich hierna op hun eigen persoonlijke wijze aan
u voor. De volgorde waarin dit gebeurt, correspondeert met de volgorde waarin de kandidaten op het stembiljet staan. Deze volgorde is door
loting tot stand gekomen.

1. H. Beun (Henk), geboren 1948, woonplaats Zoetermeer
Mijn naam is Henk Beun, ik ben geboren op 26 april 1948, gehuwd en vader van twee zoons en een dochter. Ik heb vanaf 1975 tot 2005
bij Gist-Brocades (later DSM-Gist) gewerkt.
Ik heb vanaf 1966 tot 1973 Technische Natuurkunde aan de TH Eindhoven gestudeerd.
Ik heb gewerkt in de techniek, als project ingenieur instrumentatie, in de (proces)automatisering en informatievoorziening.
Ik was naast mijn werk actief in de medezeggenschap ter behartiging van belangen van collega´s.
Ik heb mijn actieve loopbaan afgesloten om en bij de uitvoering van pensioenadministraties, van 2001 tot 2005 bij het pensioenfonds GistBrocades en van 2007 tot 2011 bij Mn-Services de grootste private pensioenadministrateur in Nederland.
Ik heb hierbij pensioenkennis opgebouwd en ben vertrouwd met de wijze waarop een pensioenfonds functioneert. Ik denk dat ik deze kennis
nuttig kan inzetten als lid van het Verantwoordingsorgaan van PDN.
In het afgelopen najaar heb ik mijn kennis op pensioengebied bijgespijkerd om deze actueel en op niveau te houden.
Ik stel me kandidaat omdat ik vind dat in het Verantwoordingsorgaan een vertegenwoordiger voor de gepensioneerden met een ’Delftse achtergrond’ zeker op zijn plaats is. Ik
ben de enige kandidaat uit de vorige zittingsperiode en weet dus goed wat er speelde en ken de achtergronden.
Ik vind dat een VO-lid, gekozen namens de gepensioneerden, iemand moet zijn die wil en kan luisteren naar wat er onder gepensioneerden leeft.
Gepensioneerden die het met mijn kandidaatstelling eens zijn, kunnen erop vertrouwen dat ik zeker naar hen bij het behartigen van belangen zal blijven luisteren.

2. J.F. van Engelen (John), geboren 1950, woonplaats Stevensweert
John van Engelen
Ik ben 65 jaar, woon in Stevensweert en ik vertegenwoordig nu de gepensioneerden in het bestuur van PDN. Door de huidige bepalingen in
de statuten, mag je niet langer dan 12 jaar onafgebroken deel uit maken van het bestuur. Die termijn heb ik nu bereikt. Om mijn ervaring en
kennis op gebied van pensioenen niet verloren te laten gaan, stel ik me nu kandidaat voor het VO. Als ik gekozen wordt zal ik bij discussies
over onderwerpen, waar ik eerder als bestuurder besluiten over heb genomen, me afzijdig houden.
Opleiding en pensioenervaring
Ik heb als opleiding de HEAO afgerond en ben 38 jaar werkzaam geweest in diverse financiële en economische functies bij DSM en EBN. Om
mijn pensioenkennis op niveau te houden, heb ik ook in 2015 opleidingen bij SPO gevolgd. Binnen het bestuur heb ik eerder de
referentschappen beleggingen en financiën vervuld. Nu ben ik één van de referenten risk management. Om voeding te houden met de achterban, maak ik deel uit van de
werkgroep pensioenen van vakbond de Unie. Tevens ben ik lid van de Vereniging van DSM Gepensioneerden en heb bij hun ledenbijeenkomsten, diverse presentaties over
pensioenen verzorgd.
Waarom kandidaat en waarom op mij stemmen!
Ik voel me zeer betrokken bij de ontwikkelingen rond PDN, wat blijkt uit de langdurige termijn als bestuurder van PDN. Ik verwacht dat door de inbreng van mijn kennis en ervaring
over pensioenen, ik het VO nog beter kan laten functioneren. Daarbij blijft het van belang dat het VO controleert dat de genomen besluiten van het PDN bestuur, op een
evenwichtige manier tot stand zijn gekomen. Dit wil zeggen, rekening houdend met de belangen van alle groepen belanghebbenden. Dus zeker ook met de belangen van de grote
groep gepensioneerden en nabestaanden van PDN.
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3. H. Noppers (Harm), geboren 1951, woonplaats Veenoord (Drenthe)
Achtergrond
Van 1978 tot 1985 ben ik als procesoperator werkzaam geweest binnen de productieomgeving van Enka/AKZO in Emmen (nu DSM
engineering plastics).
Binnen DSM Resins werkte ik vanaf 1985 tot mijn prepensioen als procesoperator, assistent wachtchef en wachtchef in de productie-plants
van de ’site’ Schoonebeek.
Ervaring / Opleiding
Vanaf 1988 tot mijn prepensioen was ik, als werknemersvertegenwoordiger en ondernemingsraadslid tevens lid van het FNV, actief op alle
niveaus van de medezeggenschap binnen DSM Nederland.
Dit betrof: OR DSM Resins Schoonebeek, BG OR-DSM Resins, Centrale en Concern OR DSM Nederland.
In de periode van 2003 t/m 2009 ben ik, op voordracht van COR DSM Nederland, werknemersbestuurslid van het Pensioenfond DSM Nederland (PDN) geweest. Tijdens deze
periode heb ik alle vereiste opleidingen voor bestuursleden, zowel intern bij PDN als extern binnen het OPF en het FNV gevolgd/behaald. Tevens was ik regelmatig deelnemer aan
de OPF themadagen en congressen.
Motivatie
Mijn opgedane ervaring als bestuurslid van PDN en betrokkenheid binnen pensioenvoorzieningen hebben mij ertoe gebracht mij kandidaat te stellen voor het
Verantwoordingsorgaan.
Na mijn werkzame jaren binnen DSM ben ik de ontwikkelingen met betrekking tot de pensioenvoorzieningen op de voet blijven volgen. Ik voel me geroepen om zorg te dragen
voor een sterk, stabiel en sociaal pensioenfonds.

4. H.G.M. Claassen (Huber), geboren 1950, woonplaats Wassenaar
Huber Claassen, gepensioneerd, en nog steeds betrokken.
Ruim een jaar geleden ben ik met pensioen gegaan na een enerverende loopbaan bij DSM, en de laatste jaren bij Emerald. Onze Business
Unit DSM Special Products werd in 2010 verkocht aan Emerald, en alle medewerkers inclusief ikzelf ’gingen mee’.
Ik heb de afgelopen 25 jaar diverse functies vervuld als sitemanager, plantmanager of locatiedirecteur bij even zovele bedrijfsonderdelen
(DSM Andeno Geneve, DSM Coating Resins Hoek van Holland, DSM Agro IJmuiden, Caprolactamfabrieken Geleen en DSM Special Products
Rotterdam).
In veel van deze functies heb ik te maken gehad met arbeidsvoorwaarden, overleg met sociale partners en personeelsmanagement.
Een goede pensioenregeling vormt een steeds belangrijker onderdeel in de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers. Daarnaast moeten
pensioenen betaalbaar blijven voor onze gepensioneerde medewerkers.
Het zal in de komende jaren voor het DSM Pensioenfonds dé uitdaging blijven om deze aspecten goed in te vullen. Het zal ook een steeds belangrijker succesfactor worden voor
het aantrekken en vasthouden van talentvolle medewerkers op alle niveaus.
In dat complexe veld wil ik graag mijn bijdrage leveren.
Na overgang van Special Products van DSM naar Emerald moest voor onze (circa 150) medewerkers ook een nieuwe pensioenregeling en pensioenverzekeraar worden
gevonden. Hier zijn we toen samen met de Amerikaanse eigenaar en sociale partners uitstekend in geslaagd. In dit proces heb ik veel pensioen mogelijkheden en
onmogelijkheden zien langskomen. Ik heb hierbij ook geleerd dat je over bestaande barrières heen moet durven kijken, nieuwe mogelijkheden moet durven te onderzoeken
waarbij steeds de belangen van de deelnemers van het Pensioenfonds voorop blijven staan.
Als lid van de Accountability Council wil ik graag meedenken met de Board, samen met collega’s mogelijkheden onderzoeken, consequenties voor de leden evalueren en daar
waar van toepassing helder communiceren naar alle leden.
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5. D.J. van den Bos (Dirk), geboren 1948, woonplaats Cadier en Keer
Als kader- en bestuurslid van vakvereniging Synergo-vhp ben ik nog altijd actief om bij te dragen aan de belangenbehartiging t.b.v.
verschillende omgevingen. Dit geldt zowel in het veld werkgevers en werknemers enerzijds en voor zowel actieven als post-actieven
anderzijds.
In het huidige tijdsgewricht ben ik in toenemende mate actief en geïnteresseerd in de situaties en mogelijkheden om een zo weloverwogen
en evenwichtig (nieuw) pensioensysteem na te streven voor alle mogelijke belanghebbenden.
Daarbij opereer ik enerzijds binnen de vakvereniging Synergo-vhp inclusief de landelijke koepel VCP (Vakcentrale voor Professionals) om het
maken van nieuwe zo evenwichtig mogelijke pensioencontractafspraken te realiseren, en anderzijds als lid van VDP en in de toekomst
hopelijk binnen het VO, om in communicatie met alle betrokkenen de daadwerkelijke uitvoering van de pensioenafspraken te ondersteunen
en monitoren.
Als lid van het VO kan ik vanuit mijn expertise een goede bijdrage leveren mede gezien mijn rol als voorzitter van de werkgroep pensioenen van Synergo-vhp.
Actief geweest zijnde als lid van de centrale ondernemingsraad (COR) heb ik uitgebreide ervaring in het samenwerken met andere vakverenigingen en DSM bestuurders, waarbij
steeds een positief kritische, constructieve houding leidend is geweest.
Recentelijk heb ik de door PDN gefaciliteerde SPO cursus 1 succesvol gevolgd. Tevens meerdere seminars bijgewoond, zoals bijvoorbeeld de door VCP, FNV en CNV
georganiseerde Pensioen-lab bijeenkomsten.
Dirk Johannes van den Bos, geboren 22-3-1948 te Zwolle.
Opleiding: HBS-B 1965, bedrijfseconomie afgestudeerd R.U Groningen 1972.
DSM in dienst per 1-3-1974: als bedrijfs-econoom vele staf en leidinggevende control functies vervuld tot en met juni 2008.
Overleg bij DSM: Lid OR Overig Geleen 1996/1998, lid OR LBV 1998/2002, lid COR 2001/2007 en lid OR HKT 2002/2007.
Vakbond/Pensioenen: Lid Synergo-vhp sinds 1974. Algemeen Bestuurslid 2002 - heden waarvan aantal jaren penningmeester. Voorzitter Synergo werkgroep pensioenen
sinds 2009. Tevens vanaf 2011 lid VDP en lid VDP werkgroep Pensioenakkoord VDP. Met ingang van voorjaar 2013 actief lid van werkgroep pensioenen VCP (koepel organisatie)
te Den Haag.
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6. F.W.C. Tassie (Fred), geboren 1946, woonplaats Nieuwstadt
Beste collega’s gepensioneerden.
Vanuit mijn huidige persoonlijke levensfase en mijn interesse in de materie van pensioenen stel ik me graag verkiesbaar om als bestuurslid in
het verantwoordingsorgaan zitting te nemen.
Ik ben Fred Tassie geboren te Deventer op 23 mei 1946 en alweer 46 jaar getrouwd met Carla . We hebben samen 2 kinderen en inmiddels
ook 4 kleinkinderen, ik hoop nog vele jaren van hun te kunnen genieten.
Gedurende mijn leven heb ik naast mijn betaalde baan nevenfuncties vervuld. Deze nevenfuncties hebben altijd de betrokkenheid en
aansluiting gehad op mijn werk, vak inhoudelijk en de mensen daarin en erom heen. Op dit moment vind ik de betrokkenheid vanuit mijn
levensfase als pensioengerechtigde en het krijgen van energie in het vertegenwoordigen van die groepen mensen. Dit niet in de laatste
plaats om als vertegenwoordiger van een grotere groep invloed te kunnen uitoefenen, belangen te kunnen behartigen en onze mening ter tafel te brengen.
In de laatste jaren ben ik hier al bij betrokken in diverse werkgroepen en organisaties, o.a. VDP, welke zich bezig houden met pensioenvoorzieningen, wetgeving en financiële
aspecten hiervan.
Naast de betrokkenheid en opkomen voor onze belangen als gepensioneerden houd ik me ook bezig als sector coördinator Plastic & Rubber Industries bij de PUM organisatie te
Den Haag en ook hierin zijn de vakmensen de gepensioneerden waarmee ik contact onderhoud. Verder ben ik nog verbonden als docent bij het Mikrocentrum te Eindhoven.
Waarom zou u mij kiezen?
We maken ons zorgen over de veranderingen van pensioenen zowel in wetgeving als ook andere aspecten, niet alleen door Den haag ingegeven maar ook de invloed vanuit
Brussel.
Indexering die wordt ingehouden door rente stand ingegeven, rendementen op het pensioenfonds vermogen die het eigen vermogen moeten versterken, dekkingsgraad
uitgangspunt, pensioenpremie die wel of niet dekkend is, vergrijzing van het fonds en zo zijn er wel meer punten die van belang zijn. Hoe gaat het PDN ermee om en welke
beslissingen worden er genomen die voor ons van invloed zijn. Ik zal in al deze veranderingen de belangen van ons voorop stellen, kritisch blijven, en u vertegenwoordigen.
Met vriendelijke groet,
Fred Tassie
E-mail: cliftas@gmail.com
Mobile No: 06-53870733

7. H.P.N. Govers (Harry), geboren 1949, woonplaats Urmond
Waarom is - Harry Govers - kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds DSM Nederland?
Als vakbondsonderhandelaar voor Synergo VHP zit ik al vele jaren aan tafel voor Cao’s, Sociale Plannen, Pensioencontracten bij werkgevers
DSM, SABIC, Lanxess, OCI, …. Hierbij ervaar ik dat pensioenen een steeds belangrijkere rol spelen. Men ziet dat er veel meer variaties in
oplossingen komen maar ook is er een toename van het spanningsveld tussen actieven en gepensioneerden. Dit pensioenwerkveld heeft me
meer en meer geboeid en ik heb me hierin verder verdiept en hiervoor de nodige opleiding zoals de SPO cursus 1 en bijscholing gevolgd.
Uiteraard kijk ik als gepensioneerde zeker ook naar datgene wat voor gepensioneerden in het totaal van ontwikkelingen, zowel van de
rijksoverheid, maar ook vanuit datgene wat aan de eigen onderhandelingstafel op deze groep afkomt. En verder heeft hierin ook het bestuur
van PDN nog een eigen verantwoordelijkheid waarop door toezicht van het Verantwoordingsorgaan dit tot een verantwoorde afweging moet
leiden. Alles zal met compromissen en in evenredig afgewogen belangen een plek moeten krijgen. Maar duidelijk is ook dat de belangen van
de doelgroep gepensioneerden in dit krachtenveld niet nadrukkelijk altijd evenredig worden meegewogen. Kijk bijv. naar de relatieve indexatie
achterstand van gepensioneerden.
Met mijn kennis, ervaring, strijdlust en overtuigingskracht wil ik mij daarom kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan van PDN om er uit te halen wat er uit te halen is.
Harry Govers,
uw strijdvaardige kandidaat voor het VO.
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8. P.J.N. Meyer (Peter), geboren 1949, woonplaats Maastricht
Laat ik mij voorstellen: Peter Johan Nicolaas Meyer, geboren in Nederlands-Indië, net voor de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Getrouwd
met Lucy en we hebben drie zonen.
Na mijn studie scheikunde aan de universiteit van Utrecht ben ik in 1974 bij DSM begonnen als werkgroepleider op het Centraal
Laboratorium in Geleen. Via de divisie Koolwaterstoffen (marketing polymeren), de divisie Harsen (Planning & Development) ben ik
uiteindelijk terecht gekomen bij de concernstaf Planning & Control (Strategie en Planning). Het was een interessante tijd, waarin DSM van
staatsbedrijf in bulkchemie veranderde tot beursgenoteerd high tech bio-bedrijf!
Ik wil graag zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan omdat ik enerzijds veel vrije tijd heb en toch een nuttige bijdrage wil blijven leveren
aan de maatschappij, maar anderzijds ook omdat het pensioen-gebeuren mij interesseert en de discussie rond de pensioenen mij intrigeert.
Door de ingewikkeldheid van de materie worden er vaak stellingen verkondigd die niet of niet helemaal waar zijn. Ik wil daar graag mijn
bijdrage aan de discussie met juiste argumenten leveren.
Ik heb weliswaar geen financiële opleiding gevolgd, maar ben (was) gewend jaarverslagen te lezen en financiële planningen uit te voeren in de laatste jaren van mijn werkzame
leven bij DSM.
Als mijn specifieke competenties zou ik willen noemen een analytisch denkvermogen en de kennis van strategische plannings- en ontwikkelingsmethodieken. Ik meen voldoende
tijd naast mijn andere bezigheden (vrijwilligerswerk, kleinkinderen, vakanties) te kunnen vrijmaken om de taak van vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en de daarbij
behorende opleidingen te kunnen volbrengen.

9. M.A.P.M. Aertsen (Martin), geboren 1950, woonplaats Limbricht
Ik ben Martin Aertsen, geboren in 1950 te Oosterhout, ben getrouwd, en heb 2 volwassen kinderen.
Ik heb bedrijfseconometrie gestudeerd aan de K.U.B. en ben, na militaire dienst, in september 1974 in dienst getreden bij DSM.
Vervolgens studie postdoctoraal Accountancy, weer aan de K.U.B.
Ik ben van 1974 tot 2001 Controller geweest bij diverse bedrijfsonderdelen zoals Kunststoffen, Harsen, Chemicals, Gist, Elastomeren, en ook
een aantal jaren bij CFE op het Hoofdkantoor. Mijn laatste functie was Corporate Controller van DSM.
In die periode heb ik behalve in Limburg, voor DSM in Mexico, Augusta/Georgia, Parijs en Delft gewerkt.
Van 2001 tot 2010 heb ik in projectteams aan divesteringen (Petrochemie, Agro, Melamine), acquisities (Roche Vitamins USA) en
reorganisatieprojecten (Copernicus, Pearl, Apollo) meegewerkt.
In de loop van de negentiger jaren ben ik, namens werkgever, een tweetal termijnen bestuurslid van PDC geweest. Ik heb toen meegewerkt aan de voorbereiding van de fusie van
PDC en PGB tot PDN.
Net als veel (ex-)medewerkers van DSM ervaar ik, als gepensioneerde, aan den lijve hoe belangrijk een goede pensioenvoorziening is. Ook hoe die door allerlei regelgeving onder
druk staat.
Daarom heb ik mezelf aangemeld om via het Verantwoordingsorgaan van PDN, namens gepensioneerden, mijn steentje bij te dragen aan het in stand en bij de tijd houden van
onze oudedagsvoorziening.
Door mijn opleiding, ervaring in de financiële sector en door mijn eerder bestuurslidmaatschap van PDC/PDN denk ik een goede bijdrage te leveren aan het welslagen van ons
PDN.
Ik hoop dat U, door op mij te stemmen, dat mogelijk gaat maken.
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10. J. Grooten (Jan), geboren 1952, woonplaats Annen
Ik wil mij graag even voorstellen, Jan Grooten, bijna 64 jaar, gehuwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen en sinds eind 2014 met prepensioen.
In 1977 afgestudeerd als bedrijfseconoom te Groningen, later Register Operational Auditor en Certified Internal Auditor. Maatschappelijk
actief geweest als bestuurslid van verpleeg- en verzorgingshuizen en in besturen en commissies van beroepsorganisaties van Auditors.
Van 2004 tot 2014 was ik Audit Manager Finance voor COA bij DSM, vanaf 2008 tevens Compliance Officer voor PDN en DPS. In die functie
daarom steeds zelf actief betrokken bij operationele audits binnen DPS en risk reviews voor PDN en DSM.
Van 1996 tot 2004 actief als Audit Manager bij Gasunie en als Compliance Officer voor zowel de Transportorganisatie als het Pensioenfonds,
daarvoor actief in diverse commerciële -, financiële - en audit functies.
De operationele audits behelsden zowel een beoordeling van het beleid en de governance als een toets van alle operationele aspecten en
risico’s van het Pensioen Vermogensbeheer alsmede van de uitvoering van de Pensioenadministratie. Compliance beoordeelt de governance,
de naleving van wetten en gedragsregels, met een focus op integriteit.
Vanuit mijn ervaring in de afgelopen jaren zou ik graag opnieuw een actieve bijdrage willen leveren aan het beoordelen van de beleidskeuzes en de implicaties daarvan, waarvoor
het bestuur van PDN verantwoordelijk is in een nog steeds veranderend pensioenlandschap.
De mogelijkheid tot kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan zie ik als een kans om me als gepensioneerde sterk te maken voor een verantwoord financieel beheer voor
alle deelnemers van het Pensioenfonds.
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