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Van de Voorzitter 

Het einde van de coronatijd, waar we zo naar uitkeken, valt in het niet 

bij de ontwikkelingen in Europa. De oorlog in Oekraïne, de niets en 

niemand ontziende wrede aanslag op een democratische samenleving 

met verschrikkelijke consequenties voor de bevolking. Vrede blijkt een 

kostbaar en  broos begrip, ook in Europa. Wij zijn daar ineens weer van 

doordrongen. Herdenken en vieren van vrede is waardevol maar kan 

ook tot onderschatting van de altijd aanwezige bedreiging leiden. 

Desondanks gaat ons leven door en zijn er ook zaken dichterbij huis die 

onze aandacht verdienen.  

Op 19 mei wordt onze  ALV van 2022 gehouden in de Heineken Experience. Deze datum is 

mede bepaald doordat de Heineken Experience verbouwd wordt. Op 19 mei kunnen wij pas 

weer ontvangen worden. De uitnodiging en de stukken van de ALV ontvangt u begin april. 

Natuurlijk nodigen wij u van harte uit voor onze ALV en wij kijken er naar uit u weer te 

ontmoeten. 

Het nieuwe pensioenstelsel heeft vanzelfsprekend ook onze aandacht. De Sociale Partners, 

werkgever en vakbonden, zijn in de 1e fase van het proces, namelijk die van de contractkeuze. 

Dit betekent een keuze tussen een sociaal of een flexibel contract. Om zo goed mogelijk 

geïnformeerd te zijn over de mening van alle deelnemers van het HPF; gepensioneerden, 

slapers (dit zijn oud medewerkers die elders in dienst zijn maar die hun bij Heineken 

opgebouwde pensioen bij het HPF hebben laten staan) en de huidige medewerkers van 

Heineken heeft u als gepensioneerden een vragenlijst ontvangen. Door het beantwoorden van 

deze vragenlijst kunt u aangeven wat u persoonlijk belangrijke waarden en elementen vindt 

voor uw pensioen.  

Na bestudering van de uitkomsten van de vragenlijst wordt de keuze van de contractvorm 

gemaakt en  kan er aan de invulling van het contract worden gewerkt. Wij volgen het proces 

met onze pensioencommissie. 

Ondanks mijn misschien wat sombere start van het voorwoord wens ik iedereen een mooie 

lente. Graag tot ziens op 19 mei in de Heineken Experience. 

Janine van Oosten. 
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 mei 2022 

De 32-ste Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt gehouden op donderdag 

19 mei in de Heineken Experience in Amsterdam.  

In het ochtendprogramma zal Hans Böhm, Algemeen Directeur 

Heineken Nederland, ons bijpraten over de ontwikkelingen van 

Heineken en zal Rogier Bouwman, voorzitter van de Stichting 

Heineken Pensioenfonds (HPF), een presentatie geven over het 

HPF en de ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel.  

’s Middags vindt de reguliere ALV van de VvGH plaats, met als afsluiting een aangekleed 

biertje. De uitnodiging en agenda voor deze vergadering treft u aan op onze website.   

 

Nieuws uit de VvGH pensioencommissie 

Het bestuur van de VvGH heeft een pensioencommissie ingesteld, die zich vooral richt op de 

ontwikkelingen naar een nieuw pensioenstelsel. Deze commissie wordt gevormd door Anton 

Verstraeten, Dini Bouwmeester, Leen van Paridon en Janine van Oosten. De commissie zal op 

informele basis periodiek overleg hebben met leden van het bestuur van het HPF. De 

informele aard van het overleg is van belang omdat wij de bevoegdheden van het 

Verantwoordingsorgaan volledig respecteren. Het VO heeft een formele positie in de 

structuur van het HPF ten aanzien van het bestuur van het HPF en de raad van toezicht. 

Een eerste informeel gesprek tussen de commissie en een aantal leden van het  bestuur van 

het HPF heeft plaats gevonden eind januari. Doel was vooral kennismaken en inzicht krijgen 

in de wijze waarop het nieuwe pensioenstelsel tot stand komt. 

Daarbij is er door het bestuur HPF en door de pensioencommissie uitgesproken dat 

contact/overleg als waardevol wordt gezien en dat een extra toegevoegde waarde kan hebben 

gedurende het transitie proces. Afgesproken is dan ook, dat er een aantal keer per jaar een 

dergelijk informeel overleg zal zijn. 

 

De weg naar het nieuwe pensioenstelsel 

Er wordt al veel gezegd en geschreven over de komende veranderingen in het Nederlandse 

pensioenstelsel. Zoals aangekondigd heeft de minister het wetsvoorstel op 30 maart naar de 

Tweede Kamer gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel is dan ook pas zeer recent bekend 

geworden. Vervolgens kunnen zowel de Tweede als de Eerste Kamer nog voor wijzigingen 

zorgen. Kortom. Wat het precies gaat worden is nog lang niet bekend, maar we weten wel in 

grote lijnen wat er de komende tijd gaat gebeuren. 

De eerste stap is dat sociale partners, d.w.z. Heineken als werkgever en de betrokken 

vakbonden, de keuze tussen de twee verschillende contractvormen moeten maken. In beide 
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contracten moeten nog een aantal aanvullende keuzes gemaakt worden, die een invloed 

hebben op de verdeling van het totale vermogen van het fonds over de deelnemers en 

eventuele collectieve buffers. Die keuze is alleen aan de sociale partners. Uiteindelijk moeten 

de sociale partners een transitieplan opstellen, waarin is beschreven welke contractkeuzes er 

gemaakt zijn, of opgebouwde rechten worden ingevaren, of bepaalde groepen compensatie 

zullen ontvangen en hoe dat alles wordt gefinancierd.  

De VvGH heeft hierbij geen formele rol in de besluitvorming, maar wel een “hoorrecht”. Wat 

dat precies inhoud moet blijken uit de wetstekst, maar het is de bedoeling dat sociale partners 

de opvatting van de VvGH over de contract keuze in hun overwegingen meenemen. Het 

bestuur van de VvGH is al wel formeel uitgenodigd door de sociale partners om gebruik te 

maken van het “hoorrecht”. Wij hebben daar uiteraard positief op gereageerd. 

De enquête die nu door het HPF aan alle deelnemers is verzonden geeft de sociale partners 

input voor hun contractkeuze. De resultaten van deze enquête zullen ook met de VvGH 

worden gedeeld. We zullen die informatie gebruiken om de belangen van de gepensioneerden 

tijdens het besluitvormingsproces bij sociale partners en het fonds onder de aandacht te 

brengen. U hebt nog 2 dagen tijd (t/m zondag 10 april) de vragenlijst 

(https://deelnemersenqueteheinekenpf.questionpro.eu/) in te vullen en aan te geven wat u 

belangrijk vindt in het nieuwe pensioencontract.   

Update Koepel Gepensioneerden 

De Koepel Gepensioneerden richt de aandacht op dit moment 

vooral op de behandeling van het wetsvoorstel met 

betrekking tot de verandering van het pensioenstelsel in de 

Tweede en de Eerste kamer. Woensdag 30 maart is dit 

wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden en hebben 

kabinet, vakbonden en werkgevers in een gezamenlijke 

persconferentie een toelichting gegeven. Helaas is het 

verwachte brede draagvlak er niet, in ieder geval niet onder senioren en hun organisaties. 

Koepel Gepensioneerden en haar collega-organisaties hebben dat in een eerste reactie 

duidelijk gemaakt: het wetsvoorstel zoals dat nu is ingediend, is voor gepensioneerden 

onacceptabel.  

In de woorden van John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Het met de 

nieuwe wet beloofde koopkrachtige pensioen blijkt een illusie, hoe de overstap naar het 

nieuwe stelsel plaatsvindt is een black box en de zeggenschap van gepensioneerden lijkt een 

lege huls. Het kabinet had een unieke kans om het cruciale vertrouwen in pensioen én politiek 

te herstellen, maar doet nu het tegenovergestelde.’ 

Op 13 april is er een extra AV uitgeschreven om het standpunt en de bestaande zorgen 

hieromtrent met de aangesloten verenigingen te delen en de verdere strategie te bepalen.  

De voorgestelde ontkoppeling van de AOW met het minimumloon is voor de Koepel ook niet 

acceptabel en dit punt wordt in politieke kringen onder de aandacht gebracht.  

https://deelnemersenqueteheinekenpf.questionpro.eu/
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Open Huis 23 april 2022 Heineken Gebouw Rotterdam Crooswijkse Singel 

    ̶  Bericht van Nick Driessen, Regio Directeur Horeca Zuid-Holland    ̶̶  

Dat HEINEKEN GEBOUW aan de Crooswijksesingel? Zit Heineken 

daar eigenlijk nog steeds?- is een vraag die  ik vaak genoeg krijg. Het 

antwoord is ja, we zijn weer terug én hoe! 

Het Heineken Gebouw Rotterdam brengt ons bedrijf met haar 
mooie merken wéér een stapje dichterbij onze Rotterdamse horeca 
klanten én gasten. 
 
Vanaf 2019 zijn er plannen ontstaan om een gedeelte van dit 
prachtige gebouw te renoveren en om te toveren naar een state-of-
the-art vergaderlocatie met een museum component. Iedere 

vergaderruimte in het “Heineken Gebouw Rotterdam” is aangekleed en ingericht op basis van 
authentieke thema’s rondom het Heineken merk. 
 
In april 2022 gaan we o.a. met oud-collega’s  proosten tijdens de grand-opening.  
 
Na dit eerste bericht over het Heineken Gebouw Rotterdam stroomden de vragen binnen; 
"Staat de vogelkooi nog in het oude kamertje?" óf "Kunnen we de feestjes in de Raadskelder 
nog één keer herbeleven?". Het gebeurde met zo veel enthousiasme, dat we overweldigd 
waren en we daar natuurlijk wat mee moesten doen.  
  
Bijzonder inspirerend wat het pand losmaakt binnen de Rotterdamse gemeenschap en vooral 
bij (oud) HEINEKEN collega's. Het bestaan van de "Croosclub" was mij tot voor kort volstrekt 
onbekend, maar geeft de grootsheid van deze locatie aan.  
  
Al ruim zeven jaar werkt Stadsherstel Historisch Rotterdam 
NV, eigenaar van het rijksmonument, aan een plan om het 
bijzondere verhaal van Heineken en Rotterdam te 
vertellen. Onder de bezielende leiding van Niels van der Vlist 
is fase 1 bijna afgerond en dat doet al die oude tijden 
herleven. In samenwerking met twee Rotterdamse 
ondernemers, Floor Van der Kooy en Marianne Kleppe, opent 
het “Heineken Gebouw Rotterdam” opnieuw haar deuren.  
  
Daarom leiden we jou graag rond op zaterdag 23 april van 14u00 - 17u00 tijdens ons Open 
Huis. Heb jij mooie herinneringen aan deze historische plek of wil je gewoon even een kijkje 
komen nemen? Dan ben je van harte welkom! Vergeet niet je aan te melden via 
hetheinekengebouw@heineken.com om zo op de lijst van genodigden te komen. Wij zorgen 
dan voor een koud glas bier en wat bruin fruit.  
  
Zegt het voort, zorg dat ook je voormalige collega’s deze dag niet missen.  
  

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.linkedin.com/feed/
mailto:hetheinekengebouw@heineken.com
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Met (Heineken) Pensioen en nu ………… 

Victor Teunissen in gesprek met Lia Haverkamp 

Zoals eerder afgesproken, in de Nieuwsbrieven regelmatig een gesprek 

met één van onze leden. Dezer keer heeft Lia Haverkamp een gesprek 

gehad met Victor Teunissen over zijn activiteiten voor de Voedselbank 

in Haaglanden. Heb jij iets wat je graag met anderen wilt delen, laat het 

ons dan svp weten. 

Vrijdag 4 maart had ik, Lia Haverkamp, een afspraak met Victor 

Teunissen, in het kantoor Zoeterwoude, waar het nu stil en verlaten is. 

Geen ontvangst meer door de aardige receptie dames, maar gelukkig 

staat de koffie nog steeds klaar. 

Victor is in 2012 met Pre-pensioen gegaan nadat hij 25 jaar in Heineken IT wereld heeft 

gewerkt. Hij is begonnen bij Heineken Export Rotterdam, daarna  in Zoeterwoude bij Heineken 

Nederland bij de DIM. Daar deed hij productie support voor de brouwerijen en Vrumona. 

Tevens heeft hij in de OR kantoor Zoeterwoude en in de COR gezeten. 

Tijdens zijn werk bij Heineken heeft Victor ook 7 jaar bij Heineken Pensioen Fonds in het 

verantwoordingsorgaan gezeten. Buiten zijn werk bij Heineken was hij Voorzitter Voedselbank 

Voorschoten. Vanaf juli 2021 is hij vrijwilligerswerk gaan doen bij de Voedselbank Haaglanden 

waar hij coördinator voedselveiligheid is in een het Distributie Centrum. Zijn expertise kwam 

heel goed van pas.  

Hieronder vindt u informatie van de Voedselbank Haaglanden en …… er zijn altijd vrijwilligers 

nodig bij alle voedselbanken! 

Voedselbank zoekt helpende handen . 

Stichting Voedselbank Haaglanden zoekt helpende handen. 

Voedselbank Haaglanden werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ook 

koopt de voedselbank geen producten in. Alle artikelen in de 

voedselpakketten zijn geschonken door gulle bedrijven en 

particulieren.   

Wie tijdelijk niet voldoende geld heeft om zelf dagelijks een maaltijd op tafel te zetten, kan 

zich bij de voedselbank aanmelden via bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje, een diaconie of de 

gemeente. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankhaaglanden.nl/voedselhulp. 

Wekelijks voorziet Voedselbank Haaglanden ruim 1850 huishoudens in Rijswijk, Den Haag en 

Zoetermeer van een voedselpakket.   

http://www.voedselbankhaaglanden.nl/voedselhulp
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Sommige vrijwilligers zijn al 15 jaar actief voor de voedselbank. Anderen blijven een paar jaar 

of komen alleen een paar keer een uurtje helpen. Er is veel werk te verzetten. Chauffeurs 

rijden door de hele regio om voedsel bij leveranciers 

op te halen en om voedselpakketten naar de 24 

uitgiftepunten en 2 voedselbankwinkels te brengen. 

In het distributiecentrum aan de Lierseweg in 

Wateringen wordt het ingezamelde voedsel 

omgepakt in kleinere porties en pakken vrijwilligers 

de voedselpakketten in. Er zijn koel-

vriesmedewerkers, coördinatoren, laders en lossers, bestuursleden, vrijwilligers voor 

personeelszaken, registratie, financiën en meer.   

Ook worden vanuit dit distributiecentrum 14 andere voedselbanken in de wijde omtrek van 

voedsel voorzien. Dit alles vraag om veel helpende handen. Voor iedereen is er wel iets te 

doen. Stichting Voedselbank Haaglanden kan altijd extra hulp gebruiken, kijk op Vacatures - 

Voedselbank Haaglanden 

Voor meer informatie kijk op www.voedselbankhaaglanden.nl  of mail naar 

info@voedselbankhaaglanden.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschrift 

• Opmerkingen over deze nieuwsbrief svp naar nieuws@vvgheineken.nl  

• Adreswijzigingen, wijzigingen van banknummer, e-mail, overlijden of andere mutaties graag altijd melden aan 
ledenadministratie@vvgheineken.nl 

• Bij opzeggen lidmaatschap in de loop van 2022 blijft de betaling van de contributie 2022 van kracht. 

• Vragen aan het Bestuur:  secretariaat@vvgheineken.nl 
 

Redactie:       Contact: 
Dini Bouwmeester      nieuws@vvgheineken.nl 

Anton Verstraeten       tel. 06-51051578 

Leen van Paridon 
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