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Voorwoord 
Kennismaking.  
Het bestuur heeft kennis gemaakt met de nieuwe Site & Operations Leader. In 
normaal Nederlands “Bedrijfsdirecteur Philips Drachten”. Het was een warme 
kennismaking. Hij is in 1999 in Drachten komen werken als jong ingenieur. Hij 
herkende enkele bestuursleden. Vincent van Veen heeft ook gespeeld in de 
Shave It band, die o.a. heeft opgetreden in 2000 tijdens het 50 jarig 
jubileumfeest in de Lawei.  Maak ook (opnieuw) kennis met Vincent van Veen op 
18 januari. Vincent neemt ons mee in de ontwikkelingen van Philips Drachten. 
Let op: Het is in de AH zaal en de inloop is tussen 13:00 en 13:30 uur. Start 
programma stipt om 13:30 uur. 
 
Pensioenen.  
Blijft het goed gaan met ons pensioen? Wat zijn de verwachtingen en wat 
gebeurt er bij aannemen van de nieuwe pensioenwet? In april 2022 hebben we 
een verhoging gekregen van 7,78%. Wat is de verwachting voor april 2023? 
Allemaal vragen die Jan Konijnenberg zal gaan beantwoorden op dezelfde 
middag. 
Inmiddels hebben we de feestdagen achter ons gelaten. Sommigen hebben 
misschien teveel gegeten en moeten nu op dieet. De voornemens zijn weer 
genomen, echter de daden is een ander verhaal. Het is toch nog even flink koud 
geweest. De gasmeter heeft zijn teller laten ronddraaien. Ik hoop dat u niet 
teveel geraakt wordt door de extreme energieprijzen. 
 
Centrale werkplaats ontwikkeling.  
In dit blad vindt u een artikel over de stappen die de CW heeft meegemaakt. 
Hiervoor hebben we Teake van der Hoek geïnterviewd. We hebben twee 
prachtige middagen gehad met vele verhalen. Uiteraard was de groei van de CW 
het onderwerp, maar we zijn ook flink andere paden in gegaan. Er zat  dan ook 
meer dan 120 jaar Philips ervaring bij elkaar. Zet ook 15 februari in uw agenda 
om te horen en zien wat NORMA als eigenaar van de CW voor ontwikkelingen 
ziet voor de toekomst. 
Wij wensen u een goed verenigingsjaar toe en dat het u goed mag gaan. Ik zie u 
graag op onze nieuwjaarsbijeenkomst in de AH zaal. 
Veel leesplezier. 
Met een warme groet, 

Felix Ernens 
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Verenigingsnieuws  november/december 2022 
 
Er is een kaart verstuurd naar de zieken: 
Mevr. Koopmans-van der Wal Ploeggang  Drachten 
Mevr.  A. de Vries  Uilevlucht  Drachten  
Mevr. A. Veenstra-Kootstra  Kuipersingel  Drachten 
Dhr. S. Muntendam  De Rien  Drachten 
 

 
Overleden 
19 juli Dhr. M. Bliek   79 jaar  Drachten 
12 nov. Dhr. Th. Veenstra   92 jaar  Drachten 
30 nov. Mevr. J.M. Meulman-van der Veer 81 jaar  Burgum 
2 dec. Mevr. J. Kuiper-van der Velde  89 jaar  Ureterp 
 
We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.  
 
Jubileum 
22 nov. Fam. J. Bergsma Drachten 55 jaar getrouwd 
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Nieuwe leden 
Mevr. K. Agabekian  Drachten 
Dhr. T. Annema   Drachten 
Dhr. en mevr. Jansma  Opeinde 
Dhr. en mevr. Zwaga  Makkinga 
Dhr. J. Cuperus   Drachten 
Dhr. en mevr. Andrews  Drachten 
Dhr. en mevr. Freese  Delfzijl 
Dhr. E. Boelens   Drachten 
Mevr. W. van Vliet  Drachten 

 
Van harte welkom!  
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Bedankjes 
Beste mensen, langs deze weg willen wij bestuur en leden van Vereniging van 
Gepensioneerden Philips Drachten hartelijk bedanken voor de felicitatie én voor 
ontvangst van het boeket bloemen. Dit ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. 
Zowel van een erg gezellig bezoekmoment van Felix en partner Anne, als de 
prachtige bloemen hebben we heel fijn genoten. Met hartelijke groet van,  

Bastiaan & Nel de Boer 
  

Bij deze willen we de vereniging en met name Atze de Haan en Joop de Graaf 
hartelijk bedanken voor het bezoek aan huis en de bos prachtige bloemen die we 
mochten ontvangen naar aanleiding van ons 55-jarig huwelijk. 

Trienke en Jan Bergsma. 
 
Ter gelegenheid van mijn 90ste verjaardag werd ik verrast met een mooi boeket 
bloemen, dat gebracht werd door Margreet Pultrum namens Kontakt. Hartelijke 
bedankt hiervoor.  

Mevr. A. de Haan-Hoekstra 

 

Miniatuur vrachtauto’s van Philips. 
Ik werd onlangs benaderd door 
Mevr. Walter. Haar inmiddels 
overleden man verzamelde 
miniaturen van Philips 
vrachtwagens. Hebt  u 
belangstelling om deze 
verzameling over te nemen dan 
kunt u contact opnemen met 
Mevr. Nel Walter, e-mail adres: 
r.walter@chello.nl 

Frans Roorda 
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Bij de omslagfoto 

Deze foto dateert uit de beginperiode van de Centrale Werkplaats. De heer Wind 
is hier bezig aan de grafeermachine, een soort kopieermachine. Verderop in het 
boekje is een artikel opgenomen van de geschiedenis van de Centrale 
Werkplaats. 
 
 

Uit de oude doos 
Ik kreeg onderstaande foto opgestuurd van Foppe de Boer, zoon van Pietsje de 
Boer. Foppe heeft ook bij Philips gewerkt en is inmiddels met pensioen en lid van 
onze vereniging.  
Mevr. de Boer was bestuurslid van “Kontakt” tot 1992 en had als taak de Sociale 
kontakten te onderhouden (Zieken, huwelijksjubilea en overlijden) Voor deze 
functie had ze de beschikking over een bepaald bedrag voor bloemen enz. Ze 
bewaarde dit geld in deze spaarpot. 
Mevr. de Boer is in 2007 overleden.  
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Kontaktmiddagen en overige activiteiten 2023 
 
 
 
18 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Kennismaking nieuw Site manager 
 Inleiding Jan Konijnenberg over de nieuwe Pensioenwet 
 Alexandre Horowitzzaal  
 
15 febr. Algemene Ledenvergadering  
 Na de pauze geeft Klaas Geschiere, directeur van Norma, een 

inleiding over de ontwikkelingen bij Norma en de op handen 
zijnde verhuizing naar industrieterrein A7. Hierna is er een 
excursie naar hal 4 (gebouw N). Wat is er nog te herkennen 
van de CW? (Centrale Werkplaats) 

 Bedrijfsrestaurant 
 
21 maart Welkom in Drachten, met na de pauze het Fries 

Seniorenorkest. 
Lawei 

 
19 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
3 mei Dagtochten 
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Woensdag 18 januari in de Alexandre Horowitzzaal 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Deze middag maken we kennis met onze nieuwe Site & 
Operationsleader dhr. Vincent van Veen. In het 
novembernummer heeft hij zich kort voorgesteld. Hij zal 
ons bijpraten over de huidige situatie van Philips 
Drachten 
Hierna wordt er een film vertoont over Philips Drachten. 
 
 

Na de pauze krijgt Jan Konijnenberg, voorzitter van de FPVG, het woord en 
neemt ons mee in de wereld van de pensioenen. Hoe staan we ervoor? Wordt in 
2023 het pensioen weer geïndexeerd? Het zijn vragen waarop hij zal trachten 
een antwoord te geven. Daarnaast vertelt hij het één ander over de nieuwe 
pensioenwet die er aan zit te komen.  
 
Let op: Deze middag wordt  gehouden in de Alexandre Horowitzzaal. De 
aanvangstijd is een half uur eerder dan u gewend bent. 
 
Tijd: 13:30 uur (zaal open 13:00 uur)   
Plaats: Alexandre Horowitzzaal  
 
  

Woensdag 15 februari Algemene Ledenvergadering 
Eind januari wordt de agenda voor de ALV  en het jaarverslag verstuurd aan de 
leden.  
Na de pauze geeft Klaas Geschiere, directeur van Norma, geeft een inleiding over 
de ontwikkelingen bij Norma en de op handen zijnde verhuizing naar industrie 
terrein A7. Hierna is er een excursie naar hal 4(Gebouw N) . Wat is er nog te 
herkennen van de CW? (Centrale Werkplaats.) 
Verderop in dit kontaktblad is een artikel opgenomen over de ontwikkeling van 
de Centrale Werkplaats. 
  
Aanvang: 14:00 uur (zaal open 13:30 uur) 
Plaats: Bedrijfsrestaurant.  
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Dinsdag 21 maart in de Lawei 
Welkom in Drachten met na de pauze het Fries 
Seniorenorkest 
Eind januari ontvangt u een formulier waarmee u zich kun aanmelden voor deze 
middag. Introducés zijn ook weer welkom. 

Welkom in Drachten 
Deze voorstelling vertelt de verhalen 
van drie oud-medewerkers van 
Philips. Zij kwamen in de jaren ’50 
naar Drachten en wonen hier nu nog 
steeds. Voor deze voorstelling zijn zij 
geïnterviewd: voelden ze zich 
meteen thuis in Drachten? Wat heeft 
daarbij wel of juist niet geholpen?  

 
Wat maakt een plek een thuis voor mensen? Daarover gaat de voorstelling 
'Welkom in Drachten' van jeugdtheaterschool Meeuw.  

Frysk Seniorenorkest 
Het orkest bestaat uit leden 
die in leeftijd variëren van 55 
jaar tot boven de 80. Zij 
komen uit de gehele 
provincie Fryslân en zelfs 
daarbuiten. De meeste 
muzikanten hebben een rijke 
ervaring met de fanfare 
muziek en hebben meestal 
gespeeld (of spelen nog) in een fanfare, harmonie of brassband. Het repertoire is 
veelzijdig en voor ieder optreden wordt een speciaal programma vastgesteld 
afhankelijk van de gelegenheid en/of evenement. 
Samen met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ontvangt u een 
formulier om u voor deze middag aan te melden. Vanaf eind januari kunt u 
zicht ook aanmelden via de website. 
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Van de penningmeester 

 

Met betrekking tot de contributiebetaling voor 2023 het 
volgende: 

 Indien u  “Kontakt” heeft gemachtigd  voor automatische incasso  zal de 
contributie op of rond 15 februari 2023 van uw bankrekening worden 
afgeschreven. In dit geval hoeft u niets te doen. 

 Wij verzoeken de leden die zelf hun contributie overmaken dit te 
doen vóór 15 februari 2023 op bankrekening  IBAN 
NL61 RABO 0131 8551 31 ten name van “Kontakt” onder vermelding 
van contributie 2023. Deze leden ontvangen ook een brief waarbij de 
mogelijkheid wordt  geboden om voortaan door middel van 
automatische incasso te betalen. 

Samen met dit boekje is het  

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP 2023 

meegestuurd. Hierop staat de hoogte van de contributie en de betaalwijze.  

Atze de Haan, penningmeester 

 

Dagtochten 2023 
Op 3 mei 2023 zijn weer onze jaarlijkse dagtochten gepland. In het kontaktblad 
van maart a.s. zullen we de verschillende bestemmingen vermelden en kunt u 
zich aanmelden.  Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk om te 
weten wat uw wensen en ideeën  zijn. Daarom vragen wij  u uw suggesties 
kenbaar maken.  
Dit kan tot 1 februari 2023 bij Sixtus Muntendam, tel. nr. 0512-521074.  
E-mailadres: s.muntendam@hetnet.nl.  
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Terugblik “Fljimsk” op 15 november in de Lawei 

“Wêr sil dit hinne?” 

Deze middag werd verzorgd door 3 
Friese toppers, namelijk zangeres Griet 
Wiersma,  troubadour Piter Wilkens  
en goochelaar Minze Dijksma of te wel 
“Fljimsk”, met “Wêr sil dit hinne?” 

De middag werd door 220 mensen 
bezocht, waaronder ook enkele leden 
van de Fryske krite. 

Het programma bestond uit zang van 
Griet Wiersma en Piter Wilkens, die 
soms ook als duo liedjes voor ons 
zongen. Tussendoor kwam Minze 

Dijksma ons vermaken met zijn 
goochelkunsten. Hij kon goed 
voorwerpen laten verdwijnen, maar nog 
gemakkelijker was het om deze dingen 
weer terug te toveren. 

Tussendoor werden we vermaakt met 
sketches gespeeld door Griet Wiersma, 
die onder andere op hilarische manier 
vertelde hoe  haar werkdag als  
schoonmaakster Hinke Himmel er uit 
zag. 

In een ander stukje vertelde ze hoe 
”fereale” ze op haar buurman Jaap was. 
Toen bleek dat hij niet dezelfde 
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gevoelens voor haar had, ging ze de zaal door met haar hond op de arm, 
op zoek naar een wel geschikte kandidaat voor haar. 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze werd er nog gezongen en deed Minze Dijksma nog een paar 
goochelkunsten. De middag werd afgesloten met een serie oude Friese 
meezingers, waarvan de teksten op een flipover zichtbaar waren. Al met al 
was het een geslaagde middag en keerden we om 5 uur weer huiswaarts. 
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Terugblik Kerstkienen 21 december 

Het was weer gezellig druk in het bedrijfsrestaurant waar ca. 90 leden hun best 
deden om een prijs te winnen. De middag werd geopend door onze voorzitter. 
Hij memoreerde de leden die in de afgelopen periode zijn overleden: Dhr. M. 
Bliek, dhr. Th. Veenstra, mevr. J. Meulman-van der Veer en mevr. J. Kuiper-van 
der Velde. 

Hierna kon het kienen 
beginnen. Bij de eerste ronde 
waarbij iedereen moest gaan 
staan en als een nummer 
genoemd werd dat voorkwam 
op het briefje weer gaan 
zitten. Uiteindelijk bleven er 
vier personen over die naar 
voren konden komen. Mevr. T. 
van der Vlis-de Jong werd de 
winnaar van de stofzuiger. 
Daarna ging het kienen weer 

door en kon Sixtus  veel deelnemers blij maken met een prijs. Degenen die al een 
prijs gewonnen hadden kregen een troostprijs in de vorm van een blikje fruit. 

Na de eerste pauze begonnen we weer met een staande ronde. Hierbij was 
mevr. Blesma de 
gelukkige en zij kon een 
Senseo 
koffiezetapparaat in 
ontvangst nemen. Er 
werden vervolgens nog 
twee ronden gespeeld, 
waarbij mooie prijzen 
werden gewonnen. 
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Na de tweede pauze was er weer een staande ronde. Deze werd gewonnen door 
mevr. J. Jansma-Blauw. Na nog een ronde gespeeld te hebben werd de 
prijzentafel steeds leger. In de slotronde kon iedereen weer meedoen, ook al 
hadden ze al een prijs gewonnen.  

 

 

Onze voorzitter Felix Ernens bedankte degenen die meegewerkt hebben aan 
deze kienmiddag. Hij maakte de aanwezigen attent op onze volgende 
kontaktmiddag op 18 januari, waarbij we kennis kunnen maken met de nieuwe 
sitemanager dhr. Vincent van Veen. Vervolgens zal Jan Konijnenberg ons 
bijpraten over het Philipspensioen en ook uitleg geven over de Nieuwe 
Pensioenwet die er aan zit te komen.  

Felix wenst iedereen wel thuis en hoopt iedereen weer te zien bij de volgende 
bijeenkomst.   
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Centrale werkplaats (hal 4, gebouw N) gaat verhuizen. 

Aanleiding van dit artikel is de op handen zijnde verhuizing van NORMA naar een 
nieuw te bouwen vestiging aan de A7. Op 15 februari zal de directeur van Norma, 
de heer Klaas Geschiere een inleiding geven over de ontwikkelingen bij Norma en 
de op handen zijnde verhuizing. Hierna neemt hij ons mee naar hal 4 om deze 
ontwikkelingen te aanschouwen. Misschien herkent u nog delen van de inrichting 
in de hal.   

Het is u wellicht bekend dat de 
bedrijfsmechanisatie van Drachten, die ruwweg 
bestond uit machinebouw en centrale 
werkplaats, intussen is  verkocht.  

Onderstaand artikel gaat over de historische 
ontwikkeling van de centrale werkplaats en 
met name van de gereedschapsmakerij. 
Hiervoor hebben Joop en Felix de heer Teake 
van der Hoek opgezocht om zijn ervaringen 
met ons te delen. Teake is op 15-jarige leeftijd 
in 1955 begonnen bij de toenmalige Philite. In 
1957 is hij naar de JNO-opleiding gegaan 
(Jeugd en Nijverheid Opleiding). Een opleiding 
van twee jaar. Teake’s droom was 
gereedschapsmaker te worden. Dat zijn 
droom meer dan is uitgekomen staat 
beschreven in het boek dat is uitgegeven 
tijdens het 50-jarig bestaan van Philips 
Drachten in 2000. Tijdens de JNO-opleiding 
moesten ze kiezen uit drie richtingen, te 
weten: bankwerken, stempelmaken of 
matrijzenmaken. Teake koos voor 
matrijzenmaken, waarbij hij zichzelf 
omschreef als ‘het stekelbaarsje tussen de 
goudvissen’. 

 

Philips ging alle LTS scholen 
in de omgeving langs om de 
crème de la crème te 
selecteren. Uit 130 
kandidaten zijn er 13 
uitverkoren. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat deze 
jongens wat meer in hun 
mars hadden. Ieder van ons 
als Philips gepensioneerde 
kent wel iemand bij Philips 
die na de JNO en interne 
scholing flinke stappen heeft 
gemaakt. Ook zijn er die NJ 
aktes hebben gehaald en 
leraar zijn geworden aan de 
LTS of MTS. Op de foto Loek 
Hermans, commissaris van 
de Koningin en minister Jo 
Ritzen. De naam van de 
leerling is onbekend. 



 

15 
 

De toenmalige centrale werkplaats was 
vooral gericht op onderhoud aan 
matrijzen, die toen nog allemaal in 
Eindhoven werden gemaakt.  Hal 3 
(gebouw M) was toen voor de helft bezet 
met bewerkingsmachines voor boren, 
frezen, slijpen en polijsten. De andere helft 
was voor de Philite. Spoedig ging men over 
op het zelf maken van matrijzen. Hiervoor 
werd een mal gemaakt. Een vorm van het 
scheerapparaat van perspex. Van deze mal 
werd een afgietsel gemaakt, waardoor een 
holte ontstond. Met een graveerbank 
werden de holtes in een stuk staal 
gefreesd. De frezen voor de 
graveermachine moest men zelf maken. 
Op de foto is deze bewerking te zien. U 
kunt zich voorstellen dat het een 
langdurige bewerking was. Hoe fijner je de 
groeven in het metaal kreeg, des te minder 
werk was er om de oppervlakte glanzend 
te krijgen. Echt vakwerk. Je moest er gevoel voor hebben. Om het gevoel te 
behouden nam men soms geen pauze. Het was veel werk om de rimpels kwijt te 
raken. Dit moest met de hand met schuurpapier van grof naar fijn weggeschuurd 
worden. Daarna moest het blok met de holte gehard worden in de harderij door 
de heer Land. De laatste bewerking na het harden was het hoogglanzend 
polijsten.  

De heer Wind aan de grafeer 
machine. Een soort 
kopieermachine. 1 op 1, maar 
ook wel 5 op 1. Hiermee kreeg 
je aan de frees een hele kleine 
beweging. Dus nauwkeuriger. 
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De blokken met holtes werden 
samengesteld tot een matrijs.  

 

 

                                                                                   

Later kwam er een geheel nieuw machientje dat door middel van vonken gaatjes 
kon maken. De heer Anno Reekers was wat thuis in de elektronica. Hij werd 
gevraagd om deze eenvoudige vonkmachine te bedienen. Deze werd gebruikt 
om een gebroken tap uit de matrijs te krijgen. Arno bedacht dat deze machine 
ook wel holtes kon maken. En zo is men van het frezen van holtes in staal naar 
het zinkvonken middels het maken van grafiet elektrodes over gegaan. 

Arno ging met Taeke naar Eindhoven, die wist dat er een nieuwe 
vonkverspaningsmachine in Eindhoven stond. We hebben het dan over jaren 
rond 1975. “Teake vertelde: “we gaan kijken en wat je nodig hebt Arno, dat 
halen we. Wat zij kunnen, kunnen wij ook en beter”.  

Een revolutie. Holtes maken in gehard materiaal!!                                                                                                         

Arno was een begrip in de 
vonkverspaningstechnologie. Hij heeft vele 
uitvindingen gedaan om de matrijzen en stempels 
sneller en nauwkeuriger te maken. Hiermee was de 
centrale werkplaats concurrerend ten opzichte van 
Eindhoven.   

 

Het samenstellen van de 
matrijs met een kijkje in de 
werkplaats. Op de foto 
onbekend, Sjoerd Paulusma 
en Frans Seerden. 
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Rond 1970 is de structuur van de werkplaats 
neergezet. De bewerkingen die bij elkaar horen 
werden gegroepeerd: draaien, slijpen, 
vonkverspanen, matrijzenmaken, stempelmaken, 
werkvoorbereiding en planning. 

De ontwikkeling van scheersystemen en het 
maken hiervan dwong tot steeds nauwkeurige processen. De centrale werkplaats 
moest hierop aansluiten. Het fabriceren van onze 
scheersystemen vroeg steeds nauwkeuriger stempels, 
elektroden, spantangen, enz. Er moest gedacht worden in 
microns en later in delen hiervan. Continu een uitdaging. 

Er kwamen zeer nauwkeurige draadvonkmachines om de 
stempels en de platen voor het maken van scheermesjes te 
stampen.  Het product, de spin is eerst via een etsbewerking 
bij Philips Sittard gefabriceerd. Een ets- straat van wel 100 
meter lang. Maar wel relatief duur. De stempel constructeurs 
konden door de op technologie vooroplopende werkplaats 
een stempel ontwerpen, die gemaakt kon worden. Enorme besparing op de spin.  

Voor bijvoorbeeld de elektrodes van het ECM (Elektro Chemisch Manufacturing) 
verspanen van de gleuven en gaten in de scheerkap kwam een Microterm, een 
machine die een glanzend boloppervlak kan draaien.   

Mede door de ontwikkeling van gereedschapsmakerijen in Portugal, Italië, Japan, 
Hongkong, etc. kwamen er gelijkwaardiger en goedkopere alternatieven.  De 
noodzaak van een eigen gereedschapsmakerij werd niet meer als noodzakelijk 
gezien. De budgetaanvragen voor nieuwe machines werden steeds moeilijker 
goedgekeurd. Alleen die machines die nodig waren voor het scheersysteem 
gingen door. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot verkoop van de machinebouwactiviteit aan Brain 
Center. De gereedschapsmakerij voor de stempels en matrijzen is aan NORMA 
Hengelo verkocht. 

Of NORMA er goed aan heeft gedaan kunt u zelf zien op 15 februari 2023 
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Bijgaand nog een foto van CW-medewerkers uit de beschreven tijd. 

 

 

 

Zittend van links naar rechts: 1-Kees Mollema, 2-Schoonebeek, 3-Meense de 
Vries, 4 Folkert Brander, 5 Cor Blink en 6-Foeke Dijkstra 

Staand van links naar rechts: 1 en 2 onbekend 3-Cobus van der Berg, 4-Tjidsger 
Meetsma, 5-Andries de Vries, 6 -Ide de Jong, 7-Pals   

 

N.B. We  hebben niet alle namen van de mensen die op de foto’s staan in dit 
artikel kunnen achterhalen. Herkent u deze personen op de foto’s dan  graag 
even mailtje naar info@kontakt-philip.nl of een telefoontje naar 0512-512414  
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Nieuwsbrief #1 2023 
 

Pensioenfonds voorzichtig met 
indexatie over 2023. 

 

Allereerst wil ik namens het bestuur van de Federatie en de LBPG 
iedereen een heel voorspoedig en vooral gezond nieuwjaar wensen.  

Het jaar 2022 was in meerdere opzichten een roerig jaar met het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis. 
Beiden hebben bijgedragen aan een torenhoge inflatie met een fikse 
aanslag op onze koopkracht. Dachten we eerder dit jaar met een indexatie 
van onze pensioenen 7,5% het goed te hebben getroffen, inmiddels is dat 
achterhaald door de verder opgelopen inflatie. 

Wet toekomstige Pensioenen 

Op de valreep van 2022 heeft de Tweede Kamer uiteindelijk met een 
duidelijke meerderheid de nieuwe pensioenwet aangenomen. De coalitie 
kreeg steun van PvdA, GL, VOLT en de SGP). De kans dat de Eerste Kamer 
er ook mee akkoord gaat is, met deze steun vanuit de oppositie, vrijwel 
verzekerd. 

We kunnen erover twisten of deze nieuwe wet (WtP) nu wel of niet een 
verbetering is ten opzichte van de huidige regeling, feit is dat we uiterlijk 
per 2027 met een nieuwe regeling worden geconfronteerd.  

Hoe deze wet zal uitpakken is sterk afhankelijk is van de manier waarop hij 
wordt ingericht door het individuele pensioenfonds. De wet geeft wel het 
kader, maar sociale partners en pensioenfonds moeten het nog wel 
inrichten voor de speciale situatie van het fonds. En omdat ieder fonds zijn 
eigen karakteristieken heeft (rijk/arm, grijs/groen, etc.) is het belangrijk 
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dat de uitvoering evenwichtig is. Dit is in het belang van alle deelnemers, 
ook de gepensioneerden. 

 

Het is nu eerst aan de sociale partners om keuzes te maken en een 
zogenaamd transitieplan op te stellen (in nauw overleg met het 
fondsbestuur). Bij de opstelling van dit transitieplan wordt de 
Federatie/LBPG nauw betrokken; de wetgever schrijft dit voor via het 
zogenaamde ‘hoorrecht’. Over de afgelopen maanden hebben wij echter 
nog weinig voortvarendheid gezien bij de sociale partners aangaande de 
inrichting van de wet. We nemen maar even aan dat dat te maken heeft 
met de onzekerheid rondom de wetgeving, maar nu die duidelijkheid er is 
is roepen wij ze op een visie te ontwikkelen en met ons het gesprek aan te 
gaan. Er staan grote belangen op het spel. Belangrijke keuzes moeten 
worden gemaakt. Het is zaak nu snel voortgang te maken. Als te veel op 
het laatste moment geregeld moet worden is de kans groot dat er fouten 
worden gemaakt bij de invoering. Zowel PPF als haar uitvoerder BlueSky 
groep hebben voldoende tijd nodig om de invoering zorgvuldig te laten 
verlopen. 

 

Hierbij dus een oproep aan sociale partners (Philips en de bonden) 
hiermee vaart te maken zodat ons hoorrecht op een zorgvuldige manier 
inhoud kan krijgen! 

Indexatiebesluit 2023 

In de komende jaren voordat de WtP daadwerkelijk wordt ingevoerd, 
moet ook nog het nodige geregeld worden. In het laatste nummer van 
‘Generaties’ doet het Bestuur van het Philips Pensioenfonds hierover iets 
uit de doeken. 
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Daar willen we het graag even met u over hebben: 

 

Bij het indexatiebesluit over 2023 heeft het pensioenfonds aangekondigd 
dat ze nog eens goed naar het indexatiebeleid wilden kijken. Dit omdat 
actieven geïndexeerd worden ten opzichte van de CAO-verhoging (1,6% 
over 2022) en gepensioneerden en ‘slapers’ ten opzichte van de 
prijsinflatie (die 7,4% bedroeg).  

Het fondsbestuur (met daarin ook een aantal vertegenwoordigers van 
actieve werknemers) vond dit verschil erg groot, zeker als de 
loonsverhogingen ook in de komende jaren de inflatie niet bij zouden 
houden. 

In het artikel in ‘Generaties’ lezen we tot welke conclusie zij gekomen zijn: 

De omvang van de indexatie over 2023 (en de andere jaren tot aan de 
WtP-invoering) zal worden beperkt, waarbij voor actieven en 
gepensioneerden een gelijke maximum indexatie wordt toegepast.  Aan 
de hand van een aantal criteria ter beoordeling van het PPF-bestuur. 

Als belangrijkste argument wordt genoemd dat men ervoor wil zorgen dat 
de omvang van de buffer niet te ver door indexatie wordt aangetast 
omdat er dan bij de overgang naar het nieuwe stelsel te weinig te 
verdelen zou zijn.  

 

Het bestuur van de Federatie kijkt met teleurstelling naar dit besluit: 

Feitelijk betekent dit dat de indexatie de komende jaren een zuiver 
discretionaire bevoegdheid van het PPF-bestuur wordt. Toetsing en dus 
ook beoordeling c.q. waardering van dit besluit aan controleerbare 
beleidscriteria (bv de prijsinflatie) wordt daarmee heel moeilijk. Dat 
frustreert mogelijk dus ook de dialoog over het indexatiebesluit. 

Dit vinden wij buitengewoon ongewenst. 
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In onze beleving is het op zich heel goed te verdedigen om de bestaande 
buffer enigszins te beschermen, maar de huidige wettelijke indexatie 
regeling (voorgeschreven door het financiële  toetsingskader) garandeert 
al een prudente indexatie bij hoge inflatie. Bij de huidige rentestand kan 
er pas volledig worden geïndexeerd vanaf een dekkingsgraad rond 138% 
en daar zitten we ver vanaf. Dus wordt de buffer al in behoorlijke mate 
beschermd. 

Wij zijn van mening (zie onze positionpaper) dat bij het verdelen van de 
buffer in de overgang naar de nieuwe wet, allereerst de opgelopen 
indexatieachterstand moet worden gecompenseerd. Het heeft dus 
volgens ons niet heel veel zin om die achterstand door deze maatregel 
eerst verder te laten toenemen. Nu is de inflatie hoog, nu loopt de 
koopkracht terug, wij vinden het dus moeilijk te verdedigen de buffer 
onnodig hoog te houden. Kortom, wij pleiten ervoor om binnen de 
mogelijkheden die het FTK daarvoor biedt het maximale te doen als het 
gaat om de indexatie. 

En als het verder oplopen van het verschil in indexatie tussen actieven en 
gepensioneerden een grote zorg is, vragen we ons af of het pensioenfonds 
heeft overwogen de indexatie methodiek voor actieven de komende jaren 
ook op de prijsinflatie af te stemmen. 

 

Wij wachten dan ook met spanning de uiteindelijke indexatie-besluiten 
van het PPF af, en pleiten ervoor dat in ieder geval het 
Verantwoordingsorgaan steeds wordt meegenomen in de besluitvorming 
vooraf. 

Wij komen hier ongetwijfeld bij u op terug. 

 

Het Bestuur van de FPVG/LBPG. 
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Ledenwerving 
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Dus als u iemand tegenkomt die bij Philips 
Drachten heeft gewerkt, kunt u hem of haar attent maken op het bestaan van 
onze vereniging.  (N.B. Ook de partner van een overleden  Philips medewerker 
kan lid worden.) Voor meer informatie kan degene een mailtje sturen naar: 
 

info@kontakt-philips.nl 
 

of onderstaand strookje invullen voor meer informatie 

 

Stuurt u mij meer informatie over “Kontakt” Vereniging van Gepensioneerden 
Philips Drachten 

Naam: _______________________________________________________ 

 

Adres:________________________________________________________ 

 

PC/Woonplaats________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:______________________________________________ 

 

E-mailadres:___________________________________________________ 

 
Opsturen naar Vereniging van Gepensioneerden  Philips Drachten “Kontakt”, 
Kwelderland 6, 9205 EW Drachten. 
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Bestuur 
 Voorzitter: Dhr. F.T.M. Ernens 
 Broekfinne 139 9213 RP De Wilgen tel: 0512-521296         
   
Secretaris: Dhr. F. Roorda       
 Kwelderland 6 9205 EW Drachten tel: 0512-512414 
  
Penningmeester: Dhr. A. de Haan 
 Dorsvloer 158 9205 BS Drachten tel: 0512-522463  
 
2e voorzitter: Dhr. J.C. de Graaf 
 Polderland 25 9205 EZ Drachten tel:  06-51605439 
 
Activiteiten: Dhr. S. Muntendam 
 De Rien 66  9201 AT Drachten tel: 0512-521074 
  
Notulist:  Mw. M. Pultrum 
 Torenstraat 45 9201 JS Drachten tel: 06-55922345  
 
Soc. contacten: Dhr. P. van Tartwijk 
 Marne 27 9204 BC  Drachten tel: 0512-516479  
  
Correspondentie adres:    Dhr. F. Roorda 
  Kwelderland 6 
  9205 EW Drachten  
 
e-mail:   info@kontakt-philips.nl 
Betalingen (bank): Rabobank NL61 RABO 0131 8551 31 t.n.v. Kontakt, Drachten 
 
Website:         www.kontakt-philips.nl 
 

Onderafdeling 
Biljartclub 
 
Voorz./penn.m.: Dhr. J. v.d. Galiën  
 Oudeweg 164  9201 ES  Drachten  tel: 0512-513693  
 
Secretaris:       Vacature 
Opgave nieuwe led en van de biljartclub bij de voorzitter.  


