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Pensioencontact
Pensioencontact is een uitgave van Pensioenfonds DSM Nederland

Deze extra editie van Pensioencontact
staat geheel in het teken van de
verkiezing van vertegenwoordigers van
pensioengerechtigden in het Bestuur
en het College van Belanghebbenden
van Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN).
Na een oproep van de voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van PDN
aan de pensioengerechtigden om aan
de verkiezingen deel te nemen wordt
op bladzijde 2 aan de hand van vraag
en antwoord uitleg gegeven over de
verkiezingen. Op de pagina’s daarna
stellen alle kandidaten zich aan u voor.
Eerst de 14 kandidaten voor de functie
van Bestuurslid en vervolgens de 13
kandidaten voor de functie van lid van
het College van Belanghebbenden.
Bij deze extra editie zijn ook twee
stembiljetten gevoegd. Één stembiljet
is bedoeld voor de verkiezing van een
bestuurslid en één voor de verkiezing
van een lid van het College van
Belanghebbenden.
Beide stembiljetten kunt u in de
eveneens bijgevoegde antwoordenveloppe terugsturen naar PDN.

Redactieadres:
PDN t.a.v. dhr Jan Janssen
Postbus 6500, 6401 JH Heerlen
E: info.PDN@dsm.com
I: www.PDNpensioen.nl
T: 045 5782144
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Pensioengerechtigden PDN
’laat uw stem horen’
In de maand juli van dit jaar ontving u als pensioengerechtigde van Pensioenfonds DSM Nederland
(PDN) een speciale editie van Pensioencontact. In deze uitgave werden kandidaten opgeroepen
voor de functie van Bestuurslid of lid van het College van Belanghebbenden van PDN.
Inmiddels is de periode van kandidaatstelling achter de rug en heeft de verkiezingscommissie de
kandidatenlijst vastgesteld. Dat betekent dat u, pensioengerechtigde van PDN, thans aan de beurt
bent om uw stem uit te brengen.

HOE KUNT U STEMMEN?
• Lees wie de kandidaten zijn
• Kies één kandidaat op beide stembiljetten
• Stuur beide stembiljetten vóór
8 november retour aan PDN

Meer informatie over de verkiezingen leest u op de volgende bladzijden van deze extra editie.

KIEZEN IS OOK IN UW BELANG!
De vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het Bestuur is voor PDN niet nieuw.
Ook op dit moment hebben al 4 pensioengerechtigden zitting in het Bestuur van PDN.
Wel nieuw is dat de pensioengerechtigden dit jaar voor de eerste keer hun
vertegenwoordigers zelf kunnen kiezen. Dat is een belangrijk recht voor u als
pensioengerechtigde. Maak van dit recht gebruik. Laat uw stem niet verloren gaan.
Per 1 januari 2008 wordt bij PDN een College van Belanghebbenden opgericht. Aan dit
College moet het Bestuur van PDN verantwoording afleggen. Drie pensioengerechtigden
gaan u in dit College vertegenwoordigen. Via hen krijgt u de kans om op het handelen van
het Bestuur te reageren en erover te oordelen. Zorg daarom dat u goed wordt
vertegenwoordigd. Dat is ook in uw belang. Doe daarom mee! Kies!
Frans Pistorius, voorzitter PDN en John van Engelen, plaatsvervangend voorzitter PDN
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De spelregels rondom de verkiezing van
vertegenwoordigers van pensioengerechtigden
in het Bestuur en het College van
Belanghebbenden PDN
WAAROM ZIJN ER VERKIEZINGEN?
Vanaf 1 januari 2008 zal het Bestuur van PDN, naast 8
vertegenwoordigers van DSM en 4 vertegenwoordigers van de
werknemers, uit 4 vertegenwoordigers van pensioengerechtigden
bestaan. Deze laatstgenoemden worden rechtstreeks gekozen uit
en door de pensioengerechtigden. Vanaf 1 januari 2008 zal ook
een College van Belanghebbenden worden opgericht. Aan dit
College zal door het Bestuur verantwoording worden afgelegd. Het
College van Belanghebbenden zal naast 3 vertegenwoordigers van
DSM en 3 vertegenwoordigers van de werknemers, bestaan uit 3
vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De laatstgenoemde
vertegenwoordigers worden eveneens rechtstreeks uit en door de
pensioengerechtigden gekozen.
HOE KWAM DE KANDIDATENLIJST TOT STAND?
Pensioengerechtigden van PDN kregen na een oproep via een extra
editie van Pensioencontact in juli 2007 de kans om zich uiterlijk op
24 augustus 2007 kandidaat te stellen als bestuurslid of als lid van
het College van Belanghebbenden. Een verkiezingscommissie uit
het Bestuur toetste of deze kandidaten aan het gevraagde profiel
voldeden. De kandidaten waarvoor dit het geval is, zijn in volgorde
van ontvangst van de kandidaatstelling op de kandidatenlijst
geplaatst.
WIE ZIJN DE KANDIDATEN?
De kandidaten voor het Bestuur treft u in deze extra editie van
Pensioencontact aan op de bladzijden 3 t/m 7. De kandidaten voor
het College van Belanghebbenden kunt u vinden op de bladzijden 8
t/m 12. Elke kandidaat stelt zich daar op zijn manier kort aan u voor.
HOE KAN IK STEMMEN?
Bij deze extra editie van Pensioencontact treft u ook twee
stembiljetten aan. Ook op deze stembiljetten treft u de namen van
de kandidaten voor het Bestuur of het College van
Belanghebbenden aan. De volgorde van de kandidaten op het
stembiljet is via loting bepaald en wijkt daardoor af van de volgorde
waarin de kandidaten zich aan u voorstellen. Bij elke kandidaat is
daarom bij de naam, het geboortejaar en de woonplaats ook het
nummer van de plaats op het stembiljet vermeld. Daardoor kunt u
de kandidaat gemakkelijk terugvinden op het stembiljet. Op het
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’Stembiljet voor Bestuur Pensioenfonds DSM Nederland’ (geel) kunt
u uw stem uitbrengen voor een kandidaat voor het Bestuur.
Op het ’Stembiljet voor College van Belanghebbenden
Pensioenfonds DSM Nederland’ (rood) kunt u uw stem uitbrengen
voor een van de kandidaten voor het College van
Belanghebbenden. Op beide biljetten kunt u slechts voor één
kandidaat kiezen.
HOE MOET IK HET STEMBILJET INVULLEN?
Het is de bedoeling dat u in het hokje voor het nummer en de naam
van de kandidaat waarvoor u kiest een kruisje zet. U kunt op elk
stembiljet één kandidaat kiezen. Het kruisje moet u duidelijk
invullen in het hokje voor de gekozen kandidaat. Bij voorkeur met
een pen met zwarte of blauwe inkt. Stembiljetten die op een andere
wijze zijn ingevuld of blanco stembiljetten zijn ongeldig. In het geval
u geen stembiljet hebt ontvangen of wanneer uw stembiljet is
zoekgeraakt kan éénmaal een nieuw stembiljet worden uitgereikt.
U dient hiervoor een verzoek te richten aan mevrouw
J. Scholz van de afdeling Bestuursondersteuning, telefoonnummer
045-5782877. Dit kan ook per e-mail: Jolanda.Scholz@dsm.com.
WAT MOET MET DE INGEVULDE STEMBILJETTEN GEBEUREN?
U moet de door u ingevulde stembiljetten vóór 8 november
aanstaande aan PDN zenden. Hiervoor dient u gebruik te maken
van bijgaande antwoordenveloppe. Deze kunt u zonder postzegel
versturen. Het adres is op de enveloppe vermeld.
WANNEER WORDEN DE STEMMEN GETELD?
Op 12 november zullen door de verkiezingscommissie de stemmen
worden geteld. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur in het Hoofdkantoor
van DSM in Heerlen. De telling van de stemmen is openbaar.
Wanneer u de telling wenst bij te wonen wordt u verzocht zich
hiervoor aan te melden. Dit kunt u doen bij mevrouw J. Scholz van
de afdeling Bestuursondersteuning, telefoonnummer 045-5782877.
Aanmelding kan ook via e-mail: Jolanda.Scholz@dsm.com.
WANNEER WORDT DE UITSLAG BEKEND GEMAAKT?
De uitslag van de verkiezingen zal eind november gepubliceerd
worden. Dit gebeurt opnieuw door middel van een extra editie van
Pensioencontact.

Kandidaten voor Bestuur PDN
J.J. Fransen van de Putte (Just)
Geboren: 1943 • Woonplaats: Middelburg • Plaats op het stembiljet: 7
Duurzaam en renderend
Voor ons, gepensioneerden, is het pensioenfonds PDN de bron van inkomen. Om dit veilig te stellen moet het fonds voldoen aan twee eisen.
Eén: het moet duurzaam en robuust zijn om de onrust op de financiële markten te kunnen doorstaan. Twee: het moet zo hoog mogelijke
rendementen behalen (mede om de inflatie bij te houden), maar wel met een aanvaardbaar beleggingsrisico. De uitvoeringsinstantie DSM
Pension Services moet in staat zijn het fonds deskundig en goed te beheren en de pensioenadministratie op orde te hebben.
DSM-ervaring
Om dit te realiseren wil ik graag de ervaring, opgedaan in mijn loopbaan, inzetten. In mijn 27 jaar bij DSM heb ik gewerkt in marketing, strategie,
HRM, algemeen management op Divisie/Business Group niveau en grote projecten. Mijn laatste functie bij DSM was directeur Limburg BV en
directeur DSM Nederland BV.
Pensioenervaring
Ook heb ik ruime ervaring op het gebied van pensioenen. Ik ben 8 jaar nauw betrokken geweest bij ons fonds. In de periode 1995-2000 was
ik voorzitter van de Raad van Commissarissen en van de Beleggingscommissie van de DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij. Bij deze maatschappij was toen het gehele vermogen en de administratie van het Pensioenfonds DSM Chemie ondergebracht. Van 2003-2006 was ik
voorzitter van PDC (later PDN) in zijn huidige vorm en lid van de beleggingsadviescommissie.
Sterk
In deze periode hebben wij onrust op de financiële markten gehad en is de wetgeving en het toezicht verscherpt. PDN is hier sterk uitgekomen
door een consistent beleid van duurzaamheid en rendement. Hieraan heb ik mijn bijdrage gehad. Ook in de toekomst wil ik graag bijdragen
aan het sterk houden van PDN, onze bron van inkomen.

J.L. Heutmekers (Lambert)
Geboren: 1940 • Woonplaats: Urmond • Plaats op het stembiljet: 1
Ik werkte 25 jaar in de meet- en regeltechniek van de kunstmestsector van DSM. Aansluitend werkte ik fulltime in het overleg in uiteenlopende
functies waaronder eerst als plaatsvervangend, en later als permanent lid van het pensioenfondsbestuur. Inmiddels heb ik een behoorlijke brok
ervaring opgedaan in dit bestuur. Ook heb ik een aantal jaren de functie van commissaris bij PVM uitgeoefend. Ik bekijk pensioenaangelegenheden vanuit het belang van de gepensioneerden, waarbij ik tevens de belangen van de anderen, zoals actieven niet uit het oog verlies. Het
letten op de belangen van de gepensioneerden zie ik als belangrijke taak van een gepensioneerde in het pensioenfondsbestuur. Indexatie
- het meegroeien van de pensioenen met de prijsontwikkeling - is voor de gepensioneerden heel belangrijk vanwege de stijgende kosten. Maar
ook goede communicatie is erg belangrijk omdat er zo enorm veel gebeurt. Pensioenen komen steeds meer op de voorgrond. Bestuursleden
dienen daarom voor hun taak berekend en goed opgeleid te zijn. Gepensioneerden krijgen nu de gelegenheid om hun vertegenwoordigers in
het pensioenfonds bestuur te kiezen. Laat uw stem horen en kies nu uw ervaren en juiste bestuurder.

A. Tervoort (Aad)
Geboren: 1938 • Woonplaats: Elsloo • Plaats op het stembiljet: 9
Kies Aad Tervoort!
Tijdens een 35 jarige technisch-bestuurlijk georiënteerde loopbaan bij DSM heb ik talloze onderhandelingen gevoerd in allerlei functies en
namens vele afdelingen (ook in het buitenland). Van tegenspelers kreeg ik eens het compliment spijkerhard maar fair te zijn.
Ik ben nu 3 jaar gepensioneerd, fungeer zonder last of ruggespraak, kan dus het gepensioneerdenbelang goed dienen.
Tien jaar geleden heb ik mij al in de pensioenproblematiek verdiept. Ik begreep toen niet waarom gepensioneerden buitengesloten waren van
belangrijke beslissingen, terwijl het pensioenvermogen voor een deel hen toebehoort.
Nu kan ik gekozen worden, dit zijn enkele van mijn programmapunten:
- De indexatie van de pensioenen moet met kracht verdedigd worden. De dekkingsgraad van het fonds is nu goed, maar als de marktrente
daalt, zit deze zo weer in de gevarenzone. In de nabije toekomst zijn veel aanslagen op ons pensioen te verwachten door vergrijzing,
overnamedreigingen, verdere privatisering van het fonds en concurrerende vormen van pensioensparen.
- DSM heeft zich 2 jaar geleden teruggetrokken als financieel eindverantwoordelijke van het fonds, en dit als voldongen feit aan de
gepensioneerden meegedeeld. Daarmee verspeelt zij het recht op de huidige oververtegenwoordiging (50%) in het bestuur. Zonder deze
wordt het moeilijker om voor gepensioneerden ongunstige veranderingen door te zetten.
- Creëer een communicatieplatform voor afstemming tussen gepensioneerden en hun afgevaardigden (achterbanfunctie).
- Als de CAO onderhandelingen resulteren in een 0-lijn voor de actieve deelnemers, moet dit niet automatisch leiden tot bevriezing van de
pensioenen. Veel actieven gaan er dan toch op vooruit door bonussen, periodieke - en incidentele loonsverhogingen.
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Kandidaten voor Bestuur PDN
H. van den Boorn (Bert)
Geboren: 1944 • Woonplaats: Heer-Maastricht • Plaats op het stembiljet: 14
Ik heb 35 jaar bij DSM in de productiesector gewerkt. Enkele jaren na mijn indiensttreding bij DSM ben ik actief kaderlid geworden bij de
vakbond FNV. De laatste 12 actieve jaren bij DSM heb ik me fulltime beziggehouden met vakbondswerk en intern Overleg werkzaamheden. Bij
het Intern overleg heb ik meerdere functies vervuld, zowel bij de Ondernemingsraad, de Groepsondernemingsraad DSM Limburg als bij de
COR DSM. Tijdens de periode dat ik fulltime bezig was met Overlegactiviteiten was ik ook voorzitter van de bedrijfsafdeling FNV Bondgenoten
bij DSM Limburg. Dit hield onder ander in dat ik samen met de FNV bestuurder en de kaderleden bij DSM actief was bij het voorbereiden en
onderhandelen van onze CAO . Als voorzitter kreeg ik de kans om me te scholen in onder andere arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook heb ik een
opleiding bedrijfskunde gevolgd. De CAO onderhandelingen hebben mij ertoe bewogen om me destijds, inmiddels alweer circa 7 jaren geleden,
kandidaat te stellen voor het pensioenfondsbestuur . Eerst werd ik benoemd als plaatsvervangend lid, later als lid en inmiddels ben ik 2 jaar
bestuurslid namens de gepensioneerden. Als ge-prepensioneerde ben ik momenteel actief bij FNV-Bondgenoten, als bestuurslid van woonafdeling Maastricht. De vele veranderingen in pensioenland heb ik met de ogen van een vakbondskaderlid gevolgd. Om al die veranderingen
in bestuurlijke zin mee te kunnen uitvoeren, heb ik een aantal cursussen en conferenties bij zowel de vakbond als het pensioenfonds gevolgd.
Mijn inzet bij ons fonds is gericht op het behartigen van de financiële belangen van de gepensioneerden. Hierbij wil ik zeker niet de belangen
van de volgende generatie gepensioneerden, de huidige actieven, uit het oog verliezen. Ik wil dit bereiken door samen met de vakbond, FNV
Bondgenoten, op te trekken bij de coördinatie van belangen van actieven en gepensioneerden. Het is mijn overtuiging dat alleen constructieve
samenwerking van alle bij ons fonds betrokken partijen kan zorgen voor een blijvend sterk fonds. Of U mij Uw stem wilt geven als bestuurslid
van ons pensioenfonds mag ik alleen maar hopen. U kunt er dan wel op rekenen dat Uw stem gehoor zal vinden bij de daarvoor geëigende
organen in pensioenland.

J.J.M. Braat (Hans)
Geboren: 1937 • Woonplaats: Geleen • Plaats op het stembiljet: 10
Werkkring DSM:
1963-1966: Als technoloog TUD, stafingenieur caprolactam sector.
1967-1973: gedetacheerd bij Nypro UK als Technical Manager en assistent projectmanager.
1973-1979: bij Nieuwbouw als PM belast met de bouw van een caprolactamfabriek en uitbreiding fenol fabriek Botlek.
In 1974 betrokken bij de afwikkeling van de ramp bij Nypro UK.
1979 tot 1987: technische- en facilitaire dienstverlening DSM Research. (Chef Technische Dienst, later Chef Hoofdafdeling Services). Research
werd sterk uitgebreid, zodat Services een groot aantal nieuwe laboratoria en miniplants heeft gebouwd.
1987-1991: Chef Services bij divisie Chemicals ,waar ik een aantal diensten voor de fabrieken coördineerde (bedrijfslaboratorium, locatiebeheer Noord, logistiek en transport, e.a.).
1991-1995: directeur IPL (FSI). Met DSM- en WSW-medewerkers facilitaire dienstverlening op contractbasis verzorgen voor DSM.
Vanaf 1979 sterk betrokken geweest bij ontwikkelingen, professionalisering en verzakelijking van algemene- en facilitaire dienstverlening.
Vanaf 1995: VVU en pensioen.
Bestuursfuncties:
Facility Management verenigingen en -stichtingen:
1985-2006 NEFMA, FMN (landelijk), penningmeester / Leerstoel FM, Wageningen / External Examiner ’Masters’ / Centrum voor FM /
EuroFM (Europese overkoepeling).

Onderwijs:
1981-1997:
1997-2001:

Voorzitter Scholengemeenschap St. Michiel te Geleen.
Lid DB Stichting VOL, ( 20 scholengemeenschappen in Limburg).

Vakverenigingen:
1975-1990: VIZL, Ingenieursvereniging Zuid-Limburg.
Van een passieve betaler naar een actieve gebruiker, dan pas besef je hoe belangrijk een goed en solide pensioenfonds is. Het is een juiste
ontwikkeling dat individuele, rechtstreeks gekozen, pensioengerechtigden ingezet gaan worden voor (be)sturings- en toezicht functies om mee
te helpen continuïteit en kwaliteit te waarborgen, bij de vele veranderende omstandigheden. Daar wil ik me, met mijn brede management- en
bestuurservaring, voor inzetten. Daarom stel ik me kandidaat voor een bestuursfunctie.
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Kandidaten voor Bestuur PDN
J.P.A.L. Delescen (Jacques)
Geboren: 1942 • Woonplaats: Herkenbosch • Plaats op het stembiljet: 11
Beste mensen, beste pensioengerechtigden,
Ik nodig jullie van harte uit om jullie stem op mij uit te brengen als jullie vertegenwoordiger in het bestuur van PDN.
Waarom? Welnu, ik vind dat een pensioenfonds niet over de hoofden van de pensioengerechtigden heen bestuurd dient te worden. In hun
”actieve tijd” hebben ze pensioenpremie betaald en nu ze pensioen krijgen en directe belanghebbenden zijn, dient dat belang goed behartigd te worden. Daar wil ik me graag voor inzetten. Visie en het ontwikkelen van beleid dat maximaal rekening houdt met de belangen van de
pensioengerechtigden, transparante besluitvorming en heldere communicatie zijn zaken waar ik voor sta. Daar kunnen jullie me aan houden.
Om mij wat nader te introduceren, hieronder wat achtergrondinformatie.
Na mijn TU opleiding ben ik dertig jaar bij DSM Limburg werkzaam geweest in diverse functies in productie, onderhoud en ondersteunende
afdelingen, waarvan een groot aantal jaren in managementposities. Vanaf mei dit jaar ben ik ”gepensioneerd”. Sinds geruime tijd ben ik tevens
actief in het Primair Onderwijs, eerst in de medezeggenschapsraad, later als lid en voorzitter van het Schoolbestuur en nog later eveneens als
voorzitter van het Regionale Samenwerkingsverband WSNS. Gedurende deze tijd zijn in onderwijsland vele onderwijskundige vernieuwingen
geïntroduceerd. Ik heb leiding mogen geven aan een aantal besturenfusies (in een aantal stappen van één naar straks een 25-tal scholen) en
zelfs aan het omgekeerde, een ontvlechting.
Daarnaast heb ik ook nog mijn gezin waar ik graag de nodige tijd aan besteed.

M. Drijdijk (Rinus)
Geboren: 1941 • Woonplaats: Maastricht • Plaats op het stembiljet: 2
Na mijn afstuderen aan de Technische Hogeschool in Eindhoven (scheikundig ingenieur) ben ik in 1966 in dienst getreden bij DSM. In 2005
ben ik na bijna 40 actieve jaren (vervroegd) gepensioneerd. Mijn zakelijke activiteiten en aandachtsgebieden betroffen technologie, planning,
strategie en wereldwijde projecten. Daarnaast ben ik ook op sociaal gebied actief geweest. Jarenlang was ik bestuurslid VHP-DSM en actief in
ondersteuning CAO onderhandelingen. Namens de VHP ben ik lid geweest van de OR-DSM Limbrg BV (7 jaar) en de COR DSM (4 jaar). Sinds
2005 ben ik (plv) bestuurslid van het BFM en sinds 2006 (plv) bestuurslid van eerst PDC en daarna PDN. Ook in mijn zakelijke activiteiten
heb ik regelmatig te maken gehad met pensioenbelangen, zowel van werknemerszijde als van werkgeverszijde. Pensioenverplichtingen zijn
van wezenlijk belang bij de beoordeling van de waarde van een onderneming en dienen naast zakelijke waarden en personeelsaangelegenheden zwaar mee gewogen te worden. Hierdoor heb ik regelmatig te maken gehad met een goede afweging van zakelijke- en sociale aspecten
op pensioengebied. Verder ben ik sinds ruim een jaar actief in milieuvriendelijke energieopwekking, namelijk het opzetten en uitbouwen van
een zonne-energieketen in Zuid Limburg. Potentieel grote projecten staan er aan te komen en zullen substantieel grote additionele werkgelegenheid opleveren.
Ten slotte, met een stem op mij kunt U er zeker van zijn dat onze belangen goed behartigd zullen worden en de aandacht krijgen die ze
verdienen.

H.C.M. van Baarle (Hans)
Geboren: 1942 • Woonplaats: Sweikhuizen • Plaats op het stembiljet: 4
Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en registeraccountant en derhalve vertrouwd met cijfers. Als voormalig directeur van DSM Pension
Services heb ik ruime ervaring opgedaan met beleggen en pensioenen. De dynamiek in de wereld van pensioenen boeit me nog steeds. Mij
is opgevallen, dat, ondanks het feit dat er meer gepensioneerden zijn dan DSM-ers in actieve dienst, de gepensioneerden ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur van Pensioenfonds DSM Nederland. Mijn sterke belangstelling voor het pensioenvak en de geconstateerde ondervertegenwoordiging van gepensioneerden in het fondsbestuur zijn de directe aanleiding voor mijn kandidaatstelling.
Als ik gekozen wordt, zal ik met name opkomen voor waardevastheid van de ingegane pensioenen!
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Kandidaten voor Bestuur PDN
H.J. Thoman (Han)
Geboren: 1945 • Woonplaats: Mheer • Plaats op het stembiljet: 3
DE PENSIOENMATERIE IS MIJ OP HET LIJF GESCHREVEN
Arbeidsvoorwaarden en pensioen lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Opgeleid als jurist, 5 jaar werkzaam geweest in de bouwsector,
10 jaar als adviseur en manager P&O (Twijnstra Gudde), in 1988 overgestapt naar DSM. Als hoofd arbeidsvoorwaarden mij 4 jaar ingezet voor
een evenwichtig stelsel van arbeidsvoorwaarden, in goed overleg met de vakorganisaties. Vanaf medio 1992 algemeen directeur van PVM dat
de pensioenregeling van onder meer PDC uitvoerde. En daarmee van de inhoud van pensioen verantwoordelijk voor de uitvoering van de
pensioenregelingen. In de DSM-periode 10 jaar voorzitter geweest van ODS. Na 7 jaar PVM en 11 jaar DSM, eind 1999 overgestapt naar KLM
en als algemeen directeur verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen voor vliegend- en grondpersoneel (25.000
medewerkers / belegd vermogen ruim 10 miljard). Na verzelfstandiging van de uitvoeringsorganisatie (thans Blue Sky Group) ook de
uitvoering van andere ondernemingspensioenfondsen verzorgd. OPF, de koepel van ondernemingspensioenfondsen, heb ik als bestuurslid en
voorzitter ruim 10 jaar gediend. Sinds eind 2005 met pensioen (PPS) maar nog actief in de pensioenwereld. Zo ben ik onder meer voorzitter
van de Audit Commissie van Pensioenfonds Horeca & Catering, lid van de Raad van Commissarissen van Kunst & Cultuur, Pensioen en
Verzekeringen adviseur bij PriceWaterhouseCoopers Accountants. Met mij kiest u voor iemand die zich vanuit deskundigheid en ervaring inspant
om de belangen van allen die bij het pensioenfonds betrokken zijn op evenwichtige wijze te dienen.

J.H.M. Messing (Jos)
Geboren: 1938 • Woonplaats: Heerlen • Plaats op het stembiljet: 12
Na mijn opleiding op het Bernardinuscollege te Heerlen H.B.S.a ben ik in dienst getreden bij het Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen. In
mijn vrije tijd heb ik de opleiding MO a Engels gevolgd. Bij het AMF ben ik circa 20 jaar in diverse functies werkzaam geweest in de
pensioensector en de beleggingssector. Ook volgde ik diverse pensioen- en beleggingscursussen. Toen Pensioenfonds DSM-Chemie werd
afgesplitst en ondergebracht bij de NV. DSM ben ik mee overgegaan en ben ik werkzaam geweest in de sector beleggingen als Hoofd
Beleggingen Vastrentende Waarden. Tot en met 1997 ben ik in deze functie werkzaam geweest. Daarna ben ik met een VUT regeling
vertrokken en ben sinds 2003 officieel gepensioneerd. Het lijkt me dat ik aan alle belangrijke functie-eisen voldoe, alhoewel na een afwezigheid
van 10 jaar bij het pensioenfonds het een en ander dient opgepoetst te worden.

B.A.T. Peters (Ben)
Geboren: 1944 • Woonplaats: Heerlen • Plaats op het stembiljet: 5
Wij willen allemaal graag gezond oud worden en worden ook steeds ouder. Tegelijkertijd staat het garanderen van een onbezorgde
pensioenvoorziening steeds meer onder druk als gevolg van mondiaal financiële risico’s, verschuivingen in demografische bevolkingsopbouw
en wijzigingen in (steeds meer Europees) overheidsbeleid. Een uitdaging van jewelste om de groeiende groep van PDN-gepensioneerden een
rechtvaardige pensioenvoorziening te garanderen in lengte van jaren. Deze uitdaging is mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor het
bestuur van PDN. Ik heb een brede managerial en bestuurlijke ervaring bij DSM en in het maatschappelijke veld. Ik ben ervan overtuigd de
belangen van de gepensioneerden op een goede manier te kunnen behartigen en ben bereid daar de nodige tijd en energie in te steken. Waar
het om gaat is, om vanuit een visie op de toekomst, de pensioenvoorzieningen, de premies en de risico’s en het rendement op het vermogen
te balanceren. Ik heb ruime ervaring op een breed terrein: strategievorming, personeel en organisatie, ICT, bedrijfskunde en business
ontwikkeling. Mijn ervaring is gedurende 30 jaar m.n. opgedaan in managementfuncties bij DSM en bestuurlijke functies in met name het onderwijs. Mijn opleiding is bedrijfskundig. Persoonlijke gegevens: Sinds december 2005 met prepensioen. Beknopte funktiekarakteristiek: Directeur
Research Campus, Directeur HRM, Lid van de Ceod, Informatiemanager, Organisatieadviseur, Voorzitter schoolbestuur.

6

Kandidaten voor Bestuur PDN
M.A. Waltmans (Math)
Geboren: 1938 • Woonplaats: Heerlen • Plaats op het stembiljet: 6
- Chem. Techn. HBO-opleiding. Werkzaam geweest bij DSM in diverse functies van technoloog tot chef staf NAK3-complex, NAK4 en tussentijds techn. economisch medewerker en milieucoördinator Locatie Kunststoffen.
- Lid van vakbond De Unie, waarvan ca. 30 jaar bestuurs-/kaderlid van afd. DSM Locatie Zuid. Tevens RvO-lid Koolwaterstoffen geweest.
- Vanwege belangstelling voor pensioenproblematieken lid van de Unie Werkgroep Pensioenen DSM sinds 1990. Vanaf 2000 plv. bestuurslid
en sinds 2004 bestuurslid in PDC-(PDN-)bestuur namens pensioengerechtigden. Door deze lidmaatschappen is de pensioenwereld voor mij
een zeer levend onderwerp geworden en is er veel pensioenkennis opgedaan zowel door ervaring als het volgen van toegespitste cursussen, opleidingssessies etc. Genoeg ervaring en opleiding om de nabije pensioentoekomst aan te kunnen.
- De pensioenwereld is altijd in beweging, de laatste jaren zelfs zeer sterk (o.a. financieel toezicht, vermogensbeheer, transparantie). In de
toekomst zullen derhalve veranderingen blijven komen door diverse invloeden. Het is boeiend om deze veranderingen/bewegingen in de
pensioenwereld van zeer nabij mee te maken, hierop te reageren en mede sturing aan te geven in PDN-verband.
- Pensioen wordt beschouwd als uitgesteld loon. Pensioenzaken worden aan de CAO- tafel tussen vakbonden en werkgevers behandeld in
een competitieve omgeving van belangen, ook tussen actieven (= toekomstige pensioengerechtigden) en pensioengerechtigden.
Het kritisch vermogen door samenwerking, afstemming en gebruikmaking van elkaars kwaliteiten van de vakbonden en haar leden is in deze
CAO-relatie waardevol en verzekert mede een evenwichtige pensioenbelangenbehartiging. Ook in Uw belang.

W.P.M. Gregoire (Wil)
Geboren: 1942 • Woonplaats: Maastricht • Plaats op het stembiljet: 13
Het is een goede zaak, dat er een nieuwe bestuursstructuur voorgeschreven is voor pensioenfondsen. Goed, omdat er in deze structuur een
plek is voorzien voor direct gekozen vertegenwoordigers van gepensioneerden, de grootste en nog steeds groeiende groep van belanghebbenden. Deze vertegenwoordiging kan echter pas echt zinvol zijn, als de betreffende vertegenwoordigers voldoende kennis over het reilen
en zeilen van een pensioenfonds in huis hebben. Terecht worden hoge eisen gesteld aan het dienaangaande kennisniveau. Alhoewel ik niet te
klagen heb over de invulling van mijn agenda, heb ik gemeend mij kandidaat te moeten stellen. Ik vind deze functie namelijk belangrijk en denk
door mijn opleiding en ervaring hieraan goede invulling te kunnen geven. Na diverse administratieve functies, onder anderen als controller bij
de Verenigde Glasfabrieken, heb ik mijn registeraccountant studie afgerond bij de Interne Accountantsdienst van DSM (nu Corporate
Operational Audit). Bij veel DSM bedrijven heb ik accountantscontroles (naderhand met specialisatie in automatisering) uitgevoerd. Zo heb ik
ook circa zeven jaren het pensioenfonds van DSM mogen controleren. Daarnaast heb ik als adviseur in automatiseringsprojecten van het
pensioenfonds gefunctioneerd. Hierdoor heb ik ruimschoots gelegenheid gehad om diep in de keuken van het pensioenfonds te mogen kijken.
Ik mag dan ook stellen dat ik goed op de hoogte ben van de valkuilen die in het pensioenland aanwezig zijn. Ik wil graag meehelpen de
belangen van de gepensioneerden in te brengen bij het pensioenfondsbeleid dat zich dynamisch moet aanpassen aan een continu en steeds
sneller veranderende wereld. Trefwoorden: uw vertegenwoordiger, betrouwbaar, deskundig, degelijk, efficiënt.

H.H. Verheijen (Harrie)
Geboren: 1940 • Woonplaats: Weert • Plaats op het stembiljet: 8
Na 23 jaar gewerkt te hebben bij Océ-Andeno / DSM Fine Chemicals heb ik in 1998 via de vertrekregeling voor 57,5 jarigen het bedrijf verlaten.
Ik heb voornamelijk in financieel-economische functies gewerkt; onder andere als Chef Bedrijfsbureau. Ook was ik 9 jaar lid van de
Ondernemingsraad en, in de periode van de overname van Océ-Andeno door DSM, ook lid van de Centrale Ondernemingsraad van Océ. Een
van de strijdpunten was ons eigen pensioenfonds en pas op de laatste avond voor de overdracht werd een akkoord bereikt. Na de overname
door DSM heb ik de salaris- en pensioenadministratie voor de locatie Venlo mogen opzetten. Ook de voorlichting, deelname en invoering van
de FPR-regeling per 1-1-1995 vanuit de P&O afdeling (waarbij Venlo binnen DSM het hoogste percentage deelnemers had) heb ik verzorgd.
Momenteel ben ik voorzitter van de Pers.Vereniging ’De Hangmat’. Dit is een vereniging van oud-medewerkers van DSM locatie Venlo die vutter
of gepensioneerd zijn. Ons laatste uitstapje was in augustus 2007 naar Wuppertal. Na 6 jaar in het bestuur draag ik in januari aanstaande
mijn functie over. Vanuit P&O toen ik nog actief werkte maar ook na mijn P&O periode ben ik medewerkers blijven ondersteunen bij vragen
over uitkering, lijfrente, vut en/of pensioen. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u mij, via uw stem, in de gelegenheid stelt uw belangen in
het Bestuur te behartigen.
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Kandidaten voor College van Belanghebbenden PDN
W.J.H.P van der Meulen (Paul)
Geboren: 1943 • Woonplaats: Munstergeleen • Plaats op het stembiljet: 10
Na mijn studie sociologie aan de toenmalige Katholieke Hoogeschool Tilburg en vervolgens vijf jaar werkervaring bij een groot
levensmiddelenbedrijf, ben ik in 1970 in dienst getreden bij DSM, als medewerker financiële administratie. In die periode was ik tevens EVM’er
en lid van de toenmalige Raad van Overleg Koolwaterstoffen. In 1975 volgde de overstap naar de afdeling Personeelszaken Divisie
Kunststoffen. Ik denk dat velen van U mij uit deze periode, die veertien jaar duurde, nog zullen kennen. Hierna volgde mijn benoeming tot
bedrijfsleider Assemblage Bedrijf Bouwberg (onderdeel van toenmalig F.S.I.) en de laatste tien jaar voor mijn pensionering was ik hoofd van de
afdeling Personal Recruitment and Transfer welke afdeling mede verantwoordelijk was voor het in-, door- en uitstroombeleid van DSM Limburg
B.V. Uit het voorgaande blijkt dat ik ruim dertig jaar in het vakgebied Mens en Organisatie heb gewerkt. Ik heb dit altijd met enthousiasme en
veel plezier gedaan. Mijn drijfveer is altijd geweest om, binnen bepaalde grenzen, op te komen voor de belangen van de medewerkers en er
mede voor te zorgen dat zij de ruimte krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit in het belang van zichzelf en DSM. Gezien mijn brede
ervaring en mijn positief kritische instelling ben ik ervan overtuigd dat ik uw belangen in het College van Belanghebbenden op een goede
manier kan en zal behartigen.

H. Verbrugge (Henny)
Geboren: 1940 • Woonplaats: Buchten • Plaats op het stembiljet: 11
Na mijn indiensttreding bij DSM in 1962 ben ik 14 jaar werkzaam geweest in de research op het toenmalige Centraal Laboratorium. In die tijd
heb ik de opleiding tot Chemisch Analist B, een opleiding op HBO niveau, met succes gevolgd. In 1976 heb ik gekozen voor een totaal ander
vakgebied. Als documentair informatiespecialist raakte ik betrokken bij de herstructurering van het concern. Tot 1992 heb ik van nabij de
omvorming tot het huidige DSM mogen meemaken en daar mijn (informatie)steentje aan bijgedragen. Vanaf 1996 tot mijn (vervroegde)
pensionering was ik octrooitechnicus. In die tijd ben ik betrokken geraakt bij het pensioengebeuren. Voor DSM’ers binnen FNV Bondgenoten
verzorgde ik een periodiek bulletin met relevant nieuws uit de pensioenwereld. In die tijd ben ik benaderd door FNV Bondgenoten voor de
functie van plaatsvervangend (werknemers)bestuurslid Pensioenfonds. Na mijn ’ja’ hierop ben ik door de OR DSM LBV benoemd en tot heden
ben ik nog altijd als zodanig actief. Vanaf 2005 behoor ik tot de groep van gepensioneerden. Mijn kennis houd ik up to date door een wekelijks
on-line bulletin Pensioen Nieuws en opleidingsbijeenkomsten door PDN georganiseerd. Daarnaast volgde ik bij SPO de Opleiding Besturen van
een Ondernemingspensioenfonds. De nieuwe Pensioenwet stelt zwaardere eisen aan de deskundigheid van bestuursleden van ons
pensioenfonds en die van de nieuw te vormen colleges van toezicht en verantwoording. Die uitdaging wil ik aangaan, het gaat uiteindelijk om
het verantwoorden van ”ons geld”. Reden voor mij om te kandideren voor een functie in het College van Belanghebbenden en u te vragen mij
daarin te steunen.

A.P.M. Appel (Toon)
Geboren: 1931 • Woonplaats: Gronsveld • Plaats op het stembiljet: 2
Geachte collegae gepensioneerden bij het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN),
Aangezien ik me heb kandidaat gesteld voor het College van Belanghebbenden wil ik mij, voor zover nodig, aan u voorstellen:
Na het behalen van mijn eindexamen HBSa heb ik de opleiding MO Economie (toen Staatshuishoudkunde en Statistiek) gevolgd. Na
aanvankelijk in de brandstoffen(groot)handel te hebben gewerkt ben ik in 1959 in dienst getreden bij de toenmalige Staatsmijnen en wel op
het Verkoopkantoor Vaste Brandstoffen in ’s-Gravenhage. Sinds de aankondiging in 1963 van de mijnsluitingen ben ik tot 1991 in de
personeelssector werkzaam geweest. Het laatst als P&O manager, tevens plv Hoofd P&O Hoofdkantoor Heerlen.
Nadat ik in 1991 met VVU ben gegaan, heb ik mij ingezet voor de Anders Actieven (AA) (Sectie Gepensioneerden, Project, thans
Belangengroep AA van De Unie), waarvan ik landelijk bestuurslid ben. Namens de AA ben ik lid van de Bestuursraad van de Unie.
Sinds 1998 heb ik ervaring opgedaan in pensioenfondsen: resp. tot 2005 als plv bestuurslid van het BFM en vanaf 2005 als bestuurslid en
lid van diverse commissies daarvan, o.m. in de commissie Pensionfund Governance, die de omschakeling naar de vereisten van de nieuwe
Pensioenwet voorbereidt en in de commissie Communicatie. Vanaf 2005 ben ik plv bestuurslid van het PDC, thans PDN.
Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten in het College van Belanghebbenden (CvB) van het Pensioenfonds DSM Nederland. Omdat te
kunnen doen, vraag ik U om bij de verkiezingen Uw stem aan mij te geven. Ik zou U daarvoor zeer erkentelijk zijn.
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Kandidaten voor College van Belanghebbenden PDN
J.J.M. Barendse (Jan)
Geboren: 1939 • Woonplaats: Sittard • Plaats op het stembiljet: 13
Mag ik me even nader aan u voorstellen als kandidaat voor het College van Belanghebbenden voor het pensioenfond DSM Nederland. Ik woon
sinds 1989 in Sittard. Ik ben ruim veertig jaar werkzaam geweest bij DSM met als specialiteit financiën en economie in binnen- en buitenland.
Daarnaast vele jaren bestuurder voor de Vereniging van Hoger Personeel DSM en ik heb ook vele jaren het overleg gediend in de COR en OR.
Vanaf 1999 ben ik ook onderhandelaar namens de VHP DSM voor de CAO en de pensioenregelingen.
Mijn functie binnen DSM was controller bij AGRO. Vanuit die functie ben ik heel veel betrokken geweest bij reorganisaties, fabriekssluitingen,
overplaatsingen van personeel etc. Mijn inzet is altijd geweest om als er om economische redenen toch medewerkers moesten afvloeien er in
ieder geval voor te zorgen dat er goede regelingen werden afgesproken maar vooral dat de pensioenrechten werden gewaarborgd. De oude
Agrarische Unie (onderdeel van AGRO) bestond bijvoorbeeld oorspronkelijk uit meer dan 14 ondernemingen met 14 verschillende pensioenregelingen. Ik heb deze vanuit mijn vakgebied weten om te zetten in één nieuwe pensioenregeling waarbij voor velen een belangrijke
verbetering ontstond.
Graag stel ik me kandidaat vanuit mijn gedrevenheid om iets voor de gepensioneerden te kunnen betekenen. Zorgen voor een gezond
pensioenfonds dat tot in lengte van jaren in staat is om de pensioenen inclusief indexering uit te keren is de doelstelling en daar wil vanuit mijn
deskundigheid graag aan meewerken.
Via mijn vakbondsorganisatie willen we graag ook onze gepensioneerden van informatie voorzien en indien daartoe aanleiding bestaat ze ook
consulteren.

P.C.M. Badoux (Paul)
Geboren: 1942 • Woonplaats: Nootdorp • Plaats op het stembiljet: 12
Ik ben ruim 30 jaar werkzaam geweest bij Gist-Brocades N.V. te Delft in de S.S.C. In 2002 ben ik met de VUT gegaan, en nu, sinds kort,
gepensioneerd en weduwnaar.
Gedurende de gehele werkzame periode bij Gist-Brocades heb ik in diverse commissies gezeten waaronder de Deelnemersraad van het
Pensioenfonds Gist-Brocades.
In maart 2006 ben ik gekozen en aangesteld als Burgerraadslid van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, met in mijn portefeuille de commissie
Bestuur en Welzijn als specialiteit. Het controleren van - en adviseren over beleidsmatige, ons allen aangaande, beslissingen en/of maatregelen,
verdienen het getoetst te worden aan de huidige sociaal maatschappelijke doelstellingen, door de deelnemers van het PDN zelf en daar wil ik
graag deel van uitmaken.

W. Roosjen (Wiebe)
Geboren: 1946 • Woonplaats: Ede • Plaats op het stembiljet: 1
Ik ben gehuwd, heb 2 kinderen en 5 (uiteraard fantastische) kleinkinderen. Na mijn HBS-B en HTS-E ben ik bij Philips in de techniek gaan
werken. Dit boeide mij niet genoeg en een paar jaar later ben ik geswitcht naar het P&O werkveld. Een avond HBO P&O opleiding en werken
bij de Gemeente Apeldoorn. Daarna via de nutsbedrijven PNEM en EPZ (laatstelijk als Hoofd PZ) in 1989 naar DSM. Via de Locatie Zuid in
Limburg ben ik in 1994 als Hoofd P&O naar DSM Engineering Plastics in Emmen gegaan, een bedrijf dat recent van Akzo was gekocht. Ik heb
daar onder andere bijgedragen aan de ombouw naar een DSM bedrijf met een eigen CAO en een eigen PPS- en pensioenregeling. De laatste
jaren ben ik veel bezig geweest met de ombouw van onze bedrijfseigen pensioenregeling naar een integrale DSM regeling. Daarbij heb ik
intense contacten gehad met de pensioenafdeling van DSM en heb ik veel van de complexe materie geleerd. Vanaf oktober 2006 genieten mijn
vrouw en ik van de PPS regeling. Wij zijn eerder gestopt om, zolang we nog goed gezond zijn, te kunnen genieten van de vrije tijd. Van belang
daarbij is dan wel een blijvend goede pensioenvoorziening en ik wil me graag inspannen om dit goed te houden en zo mogelijk beter te maken.
Vanuit mijn vorige functies is de kennis behoorlijk aanwezig en vanuit mijn interesse is dit een van weinige verplichtingen die ik graag aan wil
gaan.
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Kandidaten voor College van Belanghebbenden PDN
S. Blok (Simon)
Geboren: 1942 • Woonplaats: Heerlen • Plaats op het stembiljet: 9
PDN is zonder twijfel een prima pensioenfonds. De nieuwe Pensioenwet schrijft echter ook nog een verantwoordingsorgaan en intern toezicht
voor. Dat is niet zo gek, want ook voor een pensioenfonds is het goed om verantwoording af te leggen aan haar deelnemers. Het mogen laten
zien wat je doet is daarnaast ook een goed recht van PDN en de mensen die daarbij betrokken zijn.
De oproep voor kandidaten voor het College van Belanghebbenden daagde uit om zelf in de boot te stappen. Pensioenen zijn belangrijk en
bovendien voel ik als deelnemer aan PDN een verplichting tot meedoen. Dus waarom dan aan de wal blijven staan.
De taak is om te kijken of met alle belangen van de deelnemers rekening is gehouden. Daarvoor is kennis nodig van pensioenen en zicht op
belangen van PDN en deelnemers. Pensioenkennis is een vak op zich en ondanks werkervaring op dat gebied en de wil tot bijspijkeren zal het
toch vooral neerkomen op het stellen van de goede vragen en het werken met gezond verstand. Het zicht op de belangen en vooral op die
van de deelnemers is voor mij het belangrijkste. Pensioenen zijn voor velen saai en de ”Ver van het bed” show.
Na het werkleven begint echter een nieuw leven. Het financieel regelen daarvan is een noodzakelijke maar leuke uitdaging.
In het College van Belanghebbenden doe ik daaraan graag mee!
• Werkervaring:
Bankwerker RDM in 1958 (via vele banen, functies, standplaatsen en pensioenfondsen tot) Manufacturing Director DSM Emmen in 2004
• Huidige (vrijwillige) werkzaamheden:
Directeur/Bestuurder Stichting Network For Training Entrepreneurship
Senior Expert Project Uitzending Managers
• Opleiding:
Diploma Bemetel Bankwerken (via allerlei scholing tot) Bul Technische Universiteit Delft

H.M.J.C. Creemers (Henri)
Geboren: 1938 • Woonplaats: Geleen • Plaats op het stembiljet: 7
Ik ben geboren in Maastricht. Na het eindexamen HBS-B ben ik scheikunde gaan studeren in Groningen en ben vervolgens gepromoveerd aan
de Rijksuniversiteit van Utrecht. Na 5 jaar bij TNO gewerkt te hebben, ben ik in 1969 in dienst getreden van DSM. Na een aantal jaren gewerkt
te hebben in diverse functies op het toenmalige Centraal Laboratorium, heb ik mij bezig gehouden met het ontwikkelen van de markt voor
nieuwe DSM kunststoffen, zoals Stanyl en Arnitel, aanvankelijk binnen de divisie Kunststoffen, later binnen de Business groep Engineering
Plastics. In 1999 heb ik de onderneming verlaten met VUT, in de functie van Business Development Manager.
Ik stel mij kandidaat als lid van het College van Belanghebbenden, allereerst omdat ik zelf belanghebbende ben, maar ik beschouw het College
ook als een soort Tweede Kamer, die kritisch het Bestuur volgt in het belang van ons, gepensioneerden. Hoewel ik geen andere ervaring heb
op pensioengebied dan zelf gepensioneerd te zijn, denk ik toch ook in het belang van anderen te kunnen optreden.
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Kandidaten voor College van Belanghebbenden PDN
N.C. Tillie (Nico)
Geboren: 1944 • Woonplaats: Maastricht • Plaats op het stembiljet: 8
Graag wil ik mij aan U voorstellen.
In mijn actieve loopbaan bij DSM ben ik een belangrijke periode als trouble shooter bij het productieproces betrokken geweest. Vanuit mijn
functie betekende dit, dat steeds weer naar verbetering, vernieuwing en optimalisatie gezocht werd!
Deze denk- en werkwijze hebben mij geleerd constructief, kritisch en vooruitstrevend te zijn. Altijd op zoek naar verbetering.
Naast mijn job als trouble shooter ben ik langere tijd actief geweest in het ”Overleg”. Eerst als lid (begin jaren ’80) van de ”Ondernemingsraad
DSM Limburg bv.” Daarna als secretaris van de ”Ondernemingsraad Speciale Producten DSI” tot aan mijn uittreding in 2004 bij DSM. Naast
mijn maatschappelijke betrokkenheid, vind ik het een grote uitdaging om als pensioengerechtigde zitting te nemen als lid van College van
Belanghebbenden om vanuit deze plaats mee te denken en sturing te geven aan hetgeen voor het pensioenfonds PDN in zijn algemeenheid
en de pensioengerechtigden in het bijzonder van groot belang is. Belangrijk aandachtspunt voor mij zal zijn, dat PDN wereldwijd op sociaal
verantwoorde en milieuvriendelijke wijze de gespaarde gelden weet te beleggen en daarbij de noodzakelijke rendementen weet te behalen.
Vanuit mijn opleiding en expertise in mijn vroegere functie, als uit mijn ervaring als voormalig overleglid, ben ik van ervan overtuigd dat ik als
lid van het College van Belanghebbenden voor u als pensiongerechtigden uw belangen optimaal kan vertegenwoordigen. Om deze reden is
een stem op mij uitgebracht een goede investering.
Ik verzoek U dan ook uw stem op mij, nummer 8 op het stembiljet, uit te brengen.

P.G. Bieshaar (Piet)
Geboren: 1936 • Woonplaats: Delft • Plaats op het stembiljet: 6
Mijn kandidaatstelling voor het College van Belanghebbenden is voortgekomen uit de wens om in dat College ook een vertegenwoordiging uit
de inmiddels tot het verleden behorende, Stichting Pensioenfonds Gist-Brocades, te verkrijgen.
Ik heb 21 jaar deel uitgemaakt van het Bestuur van genoemd pensioenfonds en heb dus wel ervaring in pensioenzaken.
Ben in bezit van een Technische HBO opleiding en diverse andere opleidingen. Mijn voormalige werkgevers waren de Cokesfabriek van de
Staatsmijn Maurits en SBB (5 jaar), de Koninklijke Marine (2 jaar) en de Gist- en Spiritusfabriek, het latere Gist-Brocades (40 jaar).
Indien U meer informatie wenst kunt U mailen naar: pg.bieshaar@kpnplanet.nl

W.J.W. Vermijs (Winfried)
Geboren: 1934 • Woonplaats: Sittard • Plaats op het stembiljet: 4
Ik ben geboren in 1934 te Utrecht, maar opgegroeid in Indonesië. Gelukkig heeft onze familie het Jappenkamp overleefd en in de zomer van
1946 arriveerden wij in Nederland. Wij kwamen in Rotterdam bij familie op een bovenhuis terecht. Later kregen we een gedeelte van een huis
in Voorburg toegewezen. Na de HBS in den Haag studeerde ik scheikunde aan de TH Delft. Na de militaire dienst trad ik in 1961 in dienst bij
de Staatsmijnen. Daar begon ik als stafmedewerker in het Lysine project, later kreeg ik de leiding van een procesontwikkelingsafdeling en vanaf
1970 van de Ureum-, Melamine- en later ook de Acrylonitril fabrieken. Na een periode als Manager Research UKF werd ik in 1985 benoemd
tot President HSC, het aspartaam project van DSM en Tosoh.
Mijn laatste job (’94-’99) was de vertegenwoordiging van DSM in Japan en het toezicht op een zestal DSM joint ventures ter plaatse.
In al deze functies heb ik genoten van de resultaten, die je met een groep enthousiaste medewerkers kunt bereiken. Ik denk daar nog altijd
met veel genoegen aan terug.
Ik juich het toe dat wij nu, als groep gepensioneerden, eindelijk een stem krijgen in het beheer van ons Pensioenfonds en ik wil daar graag
mijn steentje aan bijdragen.
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Kandidaten voor College van Belanghebbenden PDN
P.A.B.M. Engels (Paul)
Geboren: 1944 • Woonplaats: Emmen • Plaats op het stembiljet: 3
Getrouwd; 3 zonen en 2 kleindochters. Ruim een jaar maak ik nu gebruik van de prepensioenregeling. Ik heb een technische achtergrond
(HTS-wtb.) en een ruime ervaring in diverse managementfunkties bij achtereenvolgens Enka-Glanzstoff, Akzo en de afsluitende periode bij DSM.
Vanaf het begin van mijn werkzame leven heb ik mij sterk betrokken gevoeld bij het vertegenwoordigen van de werknemersbelangen. Als actief
vakbondslid heb ik deelgenomen aan diverse CAO onderhandelingsrondes en deel uitgemaakt van studiecommissies.
Ik wil mij nu, namens de groep belanghebbenden, graag inzetten voor het in stand houden en verder uitbouwen van een evenwichtige
pensioenvoorziening voor alle DSM (oud-)medewerkers.
Onderwerpen die mijn speciale aandacht hebben zijn o.a.:
- meer inzicht verwerven in, en kritisch meedenken over het op peil houden van de huidige pensioenvoorziening van DSM;
- interesse wekken c.q. het vergroten van de betrokkenheid bij de deelnemers;
- het voortdurend verbeteren/optimaliseren van informatie over pensioenen en pensioen gerelateerde onderwerpen naar de medewerkers
van DSM in het algemeen en naar de belanghebbenden, de oud-DSM medewerkers in het bijzonder. Extra aandacht hierbij voor de wijze
van informeren van de pensioengerechtigde is m.i. erg belangrijk, omdat het er toe zal bijdragen, dat de duidelijkheid over en inzichtelijkheid in de eigen situatie bij de pensioengerechtigde wordt vergroot.

F. den Ouden (Frank)
Geboren:1949 • Woonplaats: Venlo • Plaats op het stembiljet: 5
Ik ben gehuwd en heb 5 kinderen en 5 kleinkinderen. Na 2 jaar studeren aan de TU te Delft besloot ik te stoppen met mijn studie en te gaan
werken in een commerciële functie.
Voordat ik in 1988 bij toen nog DSM Andeno kwam, heb ik voornamelijk gewerkt binnen de farmaceutische industrie. Begonnen als
artsenbezoeker heb ik daarna diverse functies binnen marketing/sales gehad, zoals verkoopleider, marketingmanager en regionaal
salesmanager Azië/Afrika. Bij DSM heb ik ook weer in diverse marketing/sales posities gewerkt bij DSM Andeno (later DSM Pharmaceuticals),
DSM Minera en bij HSC als e-business manager. In oktober 2003 ben ik door hartproblemen volledig afgekeurd en zit nu in de WAO met een
aanvullend invaliditeitspensioen van PDN. Door dit laatste ben ik een directbetrokkene en ontvanger van een DSM pensioen.
Nu op deze manier de mogelijkheid wordt geboden om als pensioengerechtigde een directe invloed te hebben als lid van het College van
Belanghebbende wil ik deze verantwoordelijkheid graag op me nemen. Deze controlefunctie geeft de mogelijkheid om met name op te komen
voor de belangen van de gepensioneerden en deze belangen goed af te wegen naast die van werknemers en werkgever. Door mijn ruime
werkervaring bij meerdere bedrijven heb ik geleerd om onafhankelijk te denken met voldoende eigen visie. Ik verwacht een goede inbreng te
kunnen hebben. Ik heb hiervoor nu voldoende tijd en motivatie en zal, als u mij kiest, die belangen goed kunnen en willen behartigen.
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