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Van de Voorzitter 

 

Het jaar 2020 nadert het einde. Dit jaar laat in vele opzichten diepe 
indrukken achter. Wat wij als normaal of als onmogelijk 
beschouwden, bleek ineens niet meer te passen in de werkelijkheid 
die ons door de coronapandemie werd opgelegd. Een groot beroep 
op iedereen om onder deze omstandigheden toch de energie en het 
geduld op te brengen er het beste van te maken. 

Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar en hielden wij voor het eerst 
een schriftelijke ALV. Ook dat was een aanpassing, want wat hadden 

wij het jubileum graag samen met u allen gevierd.  

Om toch stil te staan bij het 30-jarig jubileum hebben wij in deze nieuwsbrief een kort 
historisch overzicht van de VvGH en een aantal interviews opgenomen. Gesprekken 
met onze ereleden Albert Veldkamp en Piet Heemskerk en met één van onze oudste 
leden, Leo Hendrikx. Deze laatste omdat we het plan hebben opgevat, aandacht te 
besteden aan leden van het eerste uur in het kader van ons dertig jarig jubileum in dit 
en de komende Nieuwsberichten. Wie volgt? 

Uit deze gesprekken is duidelijk gebleken dat onze vereniging ook na 30 jaar nog 
bestaansrecht heeft. Naast de 
gezamenlijke aanpak van onderwerpen 
betreffende pensioenen en zorg en 
welzijn, blijkt het sociale contact van 
wezenlijk belang voor u, de leden van 
onze vereniging. Een mooie uitdaging 
voor 2021 binnen de toegestane 
mogelijkheden contact momenten te 
organiseren. 

Wat zou er mooier zijn, als we dat met nog 

meer leden kunnen doen. Onze ambitie is te groeien naar 2000 leden, het aantal in 

het jaar 2015. Met elkaar moet dat toch lukken. 

Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen, ook al is het misschien wat 
improviseren. 

Voor 2021 wensen wij u vooral gezondheid, bewegingsvrijheid en de nabijheid van uw 
dierbaren. 

Graag tot ziens in 2021! 

Janine van Oosten, 

Bestuur VvGH.  
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30 jaar VvGH in vogelvlucht 

Roelf Duursema heeft een prachtige presentatie gemaakt over de historie van 30 jaar 
VvGH van 1990 – 2020, die tijdens de ALV in maart gepresenteerd zou worden. Het 
heeft geen zin deze zonder toelichting te verspreiden, maar een paar hoogtepunten uit 
het bestaan van de VvGH mogen hier niet ontbreken. Ook de gesprekken met Albert 
Veldkamp en Piet Heemskerk geven een goed beeld hoe de VvGH zich in 30 jaar 
ontwikkeld heeft en wat er zoal gebeurd is. 

 

Het is allemaal begonnen met de instelling van de 

Heineken pensioenregeling op 23 januari 1923 door 

de heer H.P. Heineken, waarbij de brouwerij de 

zorg voor de ‘oude dag’ van haar werknemers op 

zich nam. In 1952 kwam de uitvoering van de 

regeling in handen van Stichting Heineken 

Pensioenfonds. In het personeelsblad werd voor 

het eerst informatie gegeven betreffende 

samenstelling bestuur en Algemene Raad van het 

Heineken Pensioenfonds (HPF).  

Tot en met 1986 kreeg iedereen een welvaartsvast Totaal pensioen (= AOW + 
pensioen), dat werd uitbetaald door het HPF. In 1987 werden AOW en 
bedrijfspensioen gesplitst, waarbij het pensioen welvaartsvast bleef en het HPF indien 
nodig een aanvulling op de AOW gaf. 

In de roerige en economisch zware jaren ’80  moest bezuinigd worden door de 
kabinetten Lubbers en dit had ook zijn weerslag op de pensioenen. In 1990 kwam de 
wet Nypels, met daarin de mogelijkheid van het instellen van een deelnemersraad. 

Het doel van de wet was meer inspraak te krijgen voor zowel actieven als 
gepensioneerden bij pensioenfondsen. 

Aad Ferdinandus, Erik van Leeuwen en  Henk Bolk 
hebben Piet Schop benaderd, destijds directeur 
Personeelszaken en voorzitter van het bestuur van 
het Heineken Pensioenfonds. Piet wilde hen wel 
helpen. Dit resulteerde in de oprichting van de 
Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken op 
3 december 1990. 
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Reeds in het eerste jaar had de vereniging 540 leden en groeide door tot bijna 2000 in 
het jaar 2015. Thans zijn we iets teruggevallen naar 1630. 

En waar ging het allemaal om? Indexatie, indexatie, indexatie en medezeggenschap. 
Medezeggenschap in het besturen van het HPF. 

Na veel overleg werd in 1992 eindelijk medezeggenschap verkregen door het instellen 
van de Deelnemersraad, met gepensioneerden, met adviesrecht, nog geen 
instemmingsplicht. 

Een grote stap voorwaarts in de medezeggenschap werd gezet, 
toen in 2005 Albert Veldkamp als eerste pensioengerechtigde 
toetrad tot het HPF-bestuur.  

In 2014 kwamen er zelfs twee pensioengerechtigden in dit 
bestuur. 

In haar bestaansperiode zijn er diverse onderwerpen besproken en hebben de VvGH 
vertegenwoordigers een actieve rol gespeeld in vele overleggen en discussies. 
Belangrijke en deels terugkerende onderwerpen zijn wijzigingen in het HPF 
Reglement, dekkingsgraad en indexatie, impact financiële crisis en op dit moment 
natuurlijk alle ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Niet onvermeld kan 
blijven dat vanaf 2005 ook zorg en welzijn op de agenda staan. 

Een terugblik op 30 jaar VvGH kan niet zonder te kijken wie er allemaal aan het roer 
hebben gestaan. Voorzitters uit verschillende Heineken regionen, maar allemaal 
mensen die belangenbehartiging, samenwerken, goede sociale voorzieningen en 
deskundigheid belangrijk vinden. En dat kan alleen door gezamenlijke inspanning van 
én door de leden van een bloeiende vereniging. 

 

 

 

 

 

 

  

Onze voorzitters van 1990 tot heden 

1990 Erik van Leeuwen  
Oprichtingsvergadering 

1990 - 1994 
Wim Kort 

1994 - 2000   
Aad Ferdinandus 

2000 - 2006   
Dick Leeuwenburg 

2006 - 2015   
Kees Westra 

2015 - 2017   
Michiel Kamermans 

2017 – heden  
 Janine van Oosten 
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Albert Veldkamp, al vele jaren betrokken bij pensioenland. 

Albert Veldkamp, inmiddels 86 jaar, erelid van de VvGH, was 30 jaar geleden al 
betrokken bij het Heineken pensioen. In 1990 werd hij door Heineken als werkgever 
uitgenodigd om zitting te nemen in het bestuur van het HPF. In 1995 ging hij met 
vervroegd pensioen en nam daardoor ook afscheid van dat bestuur.  Direct na zijn 
pensionering in 1999 werd Albert gevraagd om in het bestuur van onze VvGH plaats 
te nemen, en wel als vicevoorzitter. Tot 2005 heeft hij die rol met verve vervuld want 
toen werd Albert door de VvGH voorgedragen voor een zetel in het HPF-bestuur. Een 
doorbraak! Albert was de eerste gepensioneerde bij Heineken in dat bestuur. Eind 
2012 nam hij afscheid van het HPF-bestuur. 

Op de vraag “wat drijft je” om je gedurende zo’n lange tijd in te zetten voor het behoud 
van een koopkrachtig pensioen antwoord Albert: “Ik heb de overtuiging dat als je kunt 

je moet bijdragen aan een betere maatschappij, door deel 
te nemen aan burgerparticipatie in de samenleving op 
meerdere terreinen.” Naast zijn activiteiten voor het HPF 
en de VvGH is hij o.a. jarenlang actief geweest in de 
plaatselijke politiek. 

Over het belang van de VvGH is hij duidelijk. Als 
vertegenwoordiger van de gepensioneerden in 
bestuursorganen zoals het Verantwoordingsorgaan 
(VO), vroeger de Deelnemersraad, en het HPF heb je 
voeding nodig vanuit de achterban. Maar de 
gepensioneerden zitten nogal verspreid door het land en 
zijn als groep moeilijk te benaderen. Albert: “De VvGH is 
het belangrijkste kanaal. Van de bijna 5.800 

pensioengerechtigden zijn er 1.630 lid van de VvGH, dat is dus een flink collectief. 
Verder is het van groot belang om goed gekwalificeerde leden voor te dragen zitting 
te nemen in het HPF bestuur en het VO. De VvGH is daarvoor een uitstekende vijver 
om in te vissen.”  

Hij realiseert zich wel de relatief beperkte invloed van de VvGH op de (vooral politieke) 
besluitvorming betreffende pensioenen. Koepelorganisaties van gepensioneerden zijn 
daarbij een welkome ondersteuning en daarin heeft Albert in zijn tijd als vicevoorzitter 
van de VvGH een hele actieve rol gespeeld. 

Albert is een Heineken-man in hart en 
nieren. Logisch dat tot slot wordt 
verwezen naar een heel belangrijk 
aspect van de VvGH, en dat is het 
sociale. Albert: “De ontmoeting met 
vele oud-collega’s tijdens de ALV, te 
besluiten onder het genot van een mooi 
glas bier, blijft een bijzonder gebeuren. 
Dat moeten we er altijd inhouden.”  
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Piet Heemskerk, “zorg dat leden zich gehoord voelen” 

Wij kennen Piet als een veelzijdige persoonlijkheid met veel belangstelling voor de 
sociaal-maatschappelijke kant van uiteenlopende zaken. Het 
is voor ons vanzelfsprekend, dat Piet Heemskerk, nu 75 jaar 
en erelid van de VvGH, meteen na zijn pensionering lid is 
geworden van onze vereniging en vanaf 2007 tien jaar lang 
actief is geweest als lid van het bestuur en als vicevoorzitter. 

De oprichting van de VvGH heeft Piet alleen van de zijlijn 
meegemaakt. Naast de wens van medezeggenschap is de 
vereniging mede ontstaan uit de vraag hoe de VUT-regeling in 
Nederland en de tropenjaren van de expats op rechtvaardige 
wijze gecombineerd konden worden. Dit vroeg om een 
gezamenlijke aanpak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij 
de oprichting voornamelijk technische ‘HTB-ers’ betrokken 
waren en geen of nauwelijks mensen met een commerciële 
achtergrond. 

Rond de eeuwwisseling werd er uitgebreid gesproken over de individualisering van de 
pensioenen. Iedereen vanaf 45 jaar zou mogen kiezen en iedereen jonger dan 45 
kwam in het nieuwe systeem met een individueel op te bouwen “pensioenpotje”. Door 
de complexiteit ervan is dit plan snel verlaten. Paul Hamers als toenmalig HR 
Directeur, was 20 jaar te vroeg met deze verandering.  

In de loop van de jaren heeft Heineken als werkgever zich steeds verder gedistantieerd 
van de gepensioneerde medewerkers. Mede daardoor besteedt de VvGH sinds 2005 
ook aandacht  aan Zorg & Welzijn en praten wij o.a. mee over de afspraken omtrent 
de ziektekostenverzekering. 

Voor Piet staat belangenbehartiging voorop. Hij kwam in een uitdagende periode in 
het bestuur met beperkte onderhandelingsruimte door de grote economische en 
financiële problemen in de wereld, zoals de Internet bubbel en de Kredietcrisis van 
2008. Hij wilde de uitdaging aangaan om “iets terug te doen voor al die mensen, 
waarmee ik jaren gewerkt heb”.  

Als vicevoorzitter heeft hij jarenlang zeer nauw samengewerkt met voorzitter Kees 
Westra. Piet blikt terug op het ingrijpende jaar 2015, het jaar van het 25-jarig bestaan 
van de vereniging, maar ook het jaar waarin Kees plotseling kwam te overlijden en Piet 
zowel een waardevol collega als goede vriend heeft verloren. 

In die jaren richtte de vereniging zich vooral op belangenbehartiging en werd praktisch 
en strak geleid “zonder polonaise”. Op dit moment liggen er kansen ook aandacht te 
besteden aan gezelligheid en sociale aspecten, daar de werkgever zich nog verder 
teruggetrokken heeft van dit gebied.  

Op de vraag wat de VvGH bereikt heeft, is geen eenduidig antwoord te geven. Er is 
zeker een positieve invloed geweest op de maatschappelijke discussie en de 
beeldvorming rondom pensioenen en zorg en welzijn. Het behoud van de collectiviteit 
in het nieuwe pensioenstelsel is een groot goed. 
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Directe invloed op de besluitvorming was beperkt doordat “je niet direct aan tafel zat”, 
want de “sociale partners” hadden het voor het zeggen en de VvGH was een relatief 
kleine gesprekspartner. 

Daarom is ons lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden een goede zaak om als 
gepensioneerden een volwaardiger gesprekspartner te zijn. Piet herinnert zich dat in 
zijn tijd de voormalige Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden  
meer een activistenclub was, waar de VvGH zich bij aansloot 
en “het zou goed zijn een beetje van dit activisme in de Koepel 
te behouden. In elk geval heeft de Koepel een stem en kan 
meedoen in het overleg met minister Koolmees, die zorgvuldig 
te werk gaat, op zoek is naar verbinding en escalatie probeert 
te voorkomen”. Een werkwijze die Piet zeer aanspreekt. 

Piet is van mening dat je als vereniging moet opkomen voor 
zowel de belangen van de gepensioneerden als die van de 
actieven. “Je gunt toch ook je kinderen een goed pensioen”. 
Wij zijn medeverantwoordelijk voor de volgende generatie. Deze gedachte uit zich niet 
alleen in zijn activiteiten voor de VvGH maar bijv. ook als medeoprichter van de Africa 
Agribusiness Academy, gericht op het versterken van ondernemerschap en het 
verbeteren van de voedselketen, met name voedselveiligheid en een inkomen voor de 
boeren ter plekke in Afrika.  

Natuurlijk heeft de VvGH bestaansrecht, nu en in de toekomst. Het is heel prettig dat 
meer dan 1200 van de ruim 1600 leden per e-mail bereikt kunnen worden en mensen 
geïnteresseerd zijn in de activiteiten. Nieuwsbrieven zijn dus belangrijk.  

Een belangrijke rol is en blijft het zorgen voor kwalitatief goede vertegenwoordigers in 
Verantwoordingsorgaan en HPF-bestuur en de continuïteit te waarborgen. Zeker nu 
de uitvoering van het nieuwe stelsel op de agenda staat, is het belangrijk daar dicht op 
te zitten en de juiste deskundigheid in huis te hebben. “Zorg dat je gehoord wordt”.  

Er leeft veel in pensioenland, met bijna dagelijks nieuws over pensioenen op de 
voorpagina van de krant. Voor de inhoudelijk geïnteresseerden verwijst Piet nog naar 
Netspar als kenniscentrum. De VvGH speelt een belangrijke rol door leden goed op 
de hoogte te houden, waar mogelijk in “Jip en Janneke” taal. 

 

Als idee voor toekomstige regiobijeenkomsten 
adviseert Piet vanwege de cohesie te kijken naar  
“clusters” van 20 – 40 mensen, die met elkaar 
gewerkt hebben.  

 

 

Piet ziet als belangrijkste opdracht voor de VvGH ervoor zorgen dat “De leden zich 
gehoord voelen”. 
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Gesprek met Leo Hendrikx 

Leo Hendrikx is eind 1987 met pensioen gegaan en meteen na de oprichting in 1990 
lid geworden van de VvGH. Als 97-jarige is hij één van de oudste leden van onze 
vereniging.  

Voordat hij bij Heineken kwam werken, had hij al een interessant en enerverend leven 
achter de rug. Zijn boeiende levensverhaal kunt u lezen op onze website of via 
https://rhegie.com/leohendrikx.htm. Zeer de moeite waard! 

Via een collega van de Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren van de 
Nederlandse Krijgsmacht  (KVEO) wisten we dat Leo het contact met de Heineken 
oud-collega’s mist en het fijn zou vinden weer eens Heineken mensen te ontmoeten. 
Gelukkig heeft hij regelmatig contact met Piet Schop, waarvoor zijn dank.  

De wens van Leo en het idee om in een aantal Nieuwsberichten van de VvGH 
aandacht te besteden aan leden van het eerste uur, heeft ertoe geleid dat  Dini en 
Herman op bezoek zijn gegaan bij Leo in Limburg. 

Vanaf het moment dat we bij hem aan tafel zaten, heeft Leo verteld over zijn loopbaan 
en vooral over de mensen waarmee hij heeft samengewerkt. 

Hij is begin 1957 in Heineken dienst gekomen. Zijn sollicitatiebrief resulteerde in een 
afspraak met Gombert en vervolgens een kop koffie met Dick van Dam, die evenals 
hij Engelandvaarder bleek te zijn geweest. Hij kon meteen bij Heineken aan de slag. 

Met van enthousiasme glinsterende ogen, vertelt Leo over een aantal onvergetelijke 
gebeurtenissen. In zijn beginperiode in 1957 ging 
hij naar een brouwerij in Brussel, zogenaamd om 
het brouwen te leren, maar eigenlijk om te kijken 
of er kwalitatief goed bier gemaakt werd, want het 
bier van deze brouwerij werd afgevuld in Den 
Bosch. Werkend in België werd hij uitgenodigd 
voor de EXPO ‘58 in Brussel, waar alle Belgische 
brouwers hun kennis en producten toonden en 
Leo ongemerkt veel bruikbare informatie voor 
Heineken verkreeg. 

In 1963 werd hij Brouwmeester bij de Dreher 
Brouwerij in Triest. Rondrijdend in een Fiat 1100 
genoot hij van het land en de mensen. In die tijd 
leerde hij ook Jan Huisman kennen, waar hij op 

diverse plekken en in verschillende functies mee heeft samengewerkt, vooral in Italië.  

Drie jaar later terug naar Den Bosch als Algemeen Productieleider voor de uitbreiding 
van de toenmalige brouwerij onder leiding van Anton ten Bruggencate. 

Een ander ingrijpend gebeuren was de fusie van Heineken en Amstel. Leo heeft dit 
van dichtbij meegemaakt en kan mooi vertellen over de samenwerking tussen o.a. de 
heren Rinkel, Gombert en van Marwijk Kooij. 

 

https://rhegie.com/leohendrikx.htm
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In het begin van de 70-er jaren was hij de eerste Technical Manager voor Europa en 

bezocht als zodanig heel veel brouwerijen om eventuele mogelijkheden tot 

samenwerking of overname te bekijken. 

In de tweede helft van 70-er jaren weer naar Italië. Een geweldige tijd als Direttore 

Technico bij Dreher waarbij hij regelmatig alle brouwerijen bezocht, o.a. Massafra in 

het verre zuiden was zijn favoriet.  

In 1980 werd hij directeur van Mouterij Albert in België. De heer Heineken had veel 

belangstelling voor de mouterij en in die tijd maakte deze dan ook een aantal keren 

een tussenstop voor een bezoek aan de mouterij. Ook de opening van de vernieuwde 

mouterij werd door de heer Heineken verricht.   

Leo kijkt heel positief terug op 30 jaar Heineken. Hij ziet als één van de grote 

veranderingen de rolverdeling tussen Productie en Marketing. In zijn jaren waren  

Productie en Techniek leidend in de ontwikkelingen en was er weinig overleg met 

Marketing, terwijl Heineken nu een Marketing gedreven bedrijf is. Een zeer terechte 

koerswijziging.  

Leo heeft heel goede herinneringen aan Italië. Na zijn pensionering is hij samen met 

zijn vrouw teruggegaan naar dat land en is er 10 jaar blijven wonen. Ze hielden ook 

hun huis in Nederland dat in hun afwezigheid met veel plezier door de kinderen werd 

gebruikt. 

Hij vindt het ook heel mooi dat zijn jongste dochter Italiaans is gaan studeren.   

In 1988 met pensioen en in 1990 lid geworden van de VvGH.  

Op de vraag waarom, antwoordt Leo: “Het is logisch lid te 

worden want het zijn allemaal oud-collega’s van Heineken, je 

hebt gezamenlijke belangen en samen sta je sterker. Verder 

ben ik van mening dat ik mijn leven evenwichtig heb verdeeld, 

30 jaar ontwikkelen, spanning en avontuur, 30 jaar bij Heineken 

mijn ervaring inzetten en nu al meer dan 30 jaar genieten van 

een welverdiend pensioen” .  

Als tip voor de VvGH noemt hij nog een ervaring uit Italië, waar zijn vriend en oud-

collega Jan Huisman jaarlijks wordt uitgenodigd voor een specifieke bijeenkomst van 

gepensioneerde brouwtechnici. Misschien kan de VvGH ook af en toe een bijeenkomst 

gaan organiseren voor leden die elkaar vanuit hun werkzame leven kennen. 

Voor diegenen die willen lezen over de oorlog in Nederlands-Indië, adviseert Leo het 

aangrijpende levensverhaal van Henny, een bijzondere Nederlands-Indische vrouw. 

Henny is zijn tweede partner waarmee hij de laatste 10 jaren samen was in Limburg. 

Tot zijn verdriet was zij één van de slachtoffers van het Corona virus dit voorjaar. Het 

boek heet “Ik heb haar Judy genoemd” en is geschreven door Wim Rhebergen. 
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Bij ons vertrek zagen we in de tuin een prachtig beeld van een 

rustende vogel,  “Resting Bird”, een cadeau voor Leo toen hij 

als vlieger “met pensioen” ging. 

Wij danken Leo voor het gezellige en onderhoudende bezoek.  

 

Als u met hem in contact wilt komen, kan dat via het e-

mailadres en/of telefoonnummer van het Woon- en Zorghuis 

Scheyvenhof, waar hij sinds november woont. 

Telefoonnummer algemeen: 0475 723 232; E-mail:  

info@scheyvenhof.nl. 

 

Ter afsluiting.  

Zoals al genoemd willen wij ook ervaringen van andere leden van het eerste uur in een 

volgende nieuwsbrief plaatsen. Laat het weten via nieuws@vvgheineken.nl als u met 

ons in gesprek wilt gaan of iemand kent die dat zou willen,  online of aan tafel.  

Velen van ons hebben de corona tijd gebruikt voor het 

sorteren en uitzoeken van oude foto’s? Hierdoor hebben 

wij het plan opgevat onze website te versterken met de 

rubriek 'uit de oude doos', een plek voor foto’s, filmpjes 

of korte teksten van u, onze leden.  

U kunt uw bijdrage sturen naar nieuws@vvgheineken.nl. 
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Een grote sterke VvGH is in het belang van iedere gepensioneerde. 

Om gewicht in de schaal te leggen bij alle taken en uw belangen maximaal te kunnen 
behartigen, is het van enorm belang dat de VvGH een zo groot mogelijke groep van 
Heineken gepensioneerden vertegenwoordigt. Hoe meer leden, hoe groter onze 
collectieve stem en hoe beter de belangen beloond worden. 
Laat oud Heineken collega’s in uw omgeving die nog geen lid zijn, kennismaken met 

onze vereniging.  

Lid worden kan via de website https://www.vvgheineken.nl/lidmaatschap/ of via de 

ledenadministratie. 

 

 

 

 

Colofon 

• Opmerkingen over deze nieuwsbrief svp naar nieuws@vvgheineken.nl of 06-51051578  

• Adreswijzigingen, wijzigingen van banknummer, e-mail, overlijden of andere mutaties graag altijd melden aan: 
Ledenadministratie VvGH, p/a Goudmos 99, 2914 AG Nieuwerkerk a/d IJssel  

• Bij opzeggen lidmaatschap na 31 december 2020 blijft de betaling van de contributie 2021 van kracht. 

• Vragen aan het Bestuur:  secretaris +31 10 521 44 38 of secretariaat@vvgheineken.nl 
 

Redactie:       Contact: 
Anita Goudswaard      nieuws@vvgheineken.nl 

Dini Bouwmeester       tel. 06-51051578 

Roelf Duursema       

 

https://www.vvgheineken.nl/lidmaatschap/
mailto:nieuws@vvgheineken.nl

