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     Jaargang 22 / maart-april 2021 / nummer  1        

 
 
Mogelijk 'ouderwetse' ledenvergadering in najaar 

In onze nieuwsbrief van december 2020 hadden wij gemeld dat het VG 
Siemens-bestuur aan de slag zou gaan om in maart 2021 een Algemene 
Ledenvergadering in digitale vorm te organiseren. Na veel wikken en wegen 
is uiteindelijk toch besloten om te streven naar een ‘ouderwetse’ ledenver-
gadering in het najaar waarbij de deelnemers elkaar ‘live’ kunnen ontmoe-
ten. Hopelijk is tegen die tijd het vermaledijde Covid-19 onder controle. Als 
vanouds zullen wij de vergaderstukken (Agenda/Notulen ALV 2020/Resulta-
ten/Balans 2020/Begroting 2021) tijdig op onze website www.vgsiemens.nl  
zetten, zodat u van de inhoud ervan kennis kunt nemen. Via onze digitale 
nieuwsbrief houden wij u van de voortgang op de hoogte. Pagina 2. 

 
Nieuws over nieuwsselectie voor pensionado’s  

Op onze eigen website (www.vgsiemens.nl) hebben wij sinds kort een  
vaste nieuwsrubriek waarin onze redacteur Jan van der Molen steeds 
actuele berichten over allerlei pensioenzaken plaatst die direct of indirect 
voor onze leden interessant kunnen zijn. Hij streeft ernaar om steeds een 
verantwoorde voorselectie te maken uit de overstelpende hoeveelheid in-
formatie die dagelijks op ons afkomt. In deze nieuwsbrief laten wij u een 
aantal voorbeelden zien van recente publicaties die afkomstig zijn uit ver-
schillende media (landelijk, regionaal en lokaal). Het loont dus zeker de 
moeite om vaker www.vgsiemens.nl te gaan bezoeken! Pagina 3.  

 
Verhuizing PME-pensioenadministratie  

Per 1 januari 2022 brengt PME de pensioenadministratie onder bij TKP, één 
van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland. Ruim 3,7 miljoen 
Nederlanders en 23 fondsen vertrouwen op TKP. Met hun 900 medewer-
kers kunnen de ontwikkelingen op pensioengebied en de kwaliteit van de 
daarvoor vereiste administratie met vertrouwen tegemoet worden gezien. 
Met TKP zullen op termijn onder andere de beheerskosten van de admini-
stratie verminderen, hetgeen ten goede komt aan onze pensioenen. Het 
PME-verantwoordingsorgaan is voorstander van deze overgang.  
Pagina 4. 
 

 
Veertig jaar Siemens BedrijfsVakOpleiding  

Arnold Knoppert was van 1977 tot half 1999 hoofd van de Siemens-bedrijfs-
vakopleiding. Voor meer dan duizend leerlingen (van 1959 tot 1999) blijft 
deze tijd een belangrijk deel van hun werkzame leven. Naast het werken in 
de praktijk gingen de leerlingen een dag in de week naar school voor het 
theoretische gedeelte van de opleiding. In twee jaar werden ze zo een 
bekwaam monteur. De meeste leerlingen stroomden na hun opleiding  
door naar de productieafdelingen van Siemens Nederland. In 1999  
waren er nog 300 oud-leerlingen in dienst. Pagina 5. 
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Bestuursnieuws 
 

Mogelijk 'ouderwetse' ledenvergadering in najaar 
 
In onze nieuwsbrief van december 2020 hadden wij gemeld dat het VG Siemens-bestuur aan de slag zou 
gaan om in maart 2021 een Algemene Ledenvergadering in digitale vorm te organiseren. Na veel wikken en 
wegen is uiteindelijk toch besloten om te streven naar een ‘ouderwetse’ ledenvergadering in het najaar 
waarbij de deelnemers elkaar ‘live’ kunnen ontmoeten. Hopelijk is tegen die tijd het vermaledijde COVID-19 
onder controle. 
 
Naar aanleiding van de uitslag van de ‘enquête 
Ledenvergadering’ (zie afbeelding hiernaast) die 
wij begin december vorig jaar onder onze leden 
hebben gehouden, waren al de nodige voorberei-
dingen getroffen om daadwerkelijk een digitale 
ledenvergadering op te starten. Dit in nauwe 
samenwerking met oud-collega’s vanuit het 
Inspiratiehuis B/S/H in Hoofddorp waar men al  
de nodige kennis en ervaring in huis heeft voor dit 
soort bijeenkomsten (online livestream). Echter, 
gaandeweg kwam het bestuur tot de conclusie dat 
voor onze leden de ‘ouderwetse’ ledenvergadering 
eigenlijk de meest aantrekkelijke optie is. Immers, 
de leden kunnen elkaar dan ‘live’ ontmoeten en 
kunnen onder het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar bijpraten. Dit blijkt toch een  
van de belangrijkste ingrediënten te zijn van  
onze jaarlijkse ledenvergadering.  
 
Planning 
Ervan uitgaande, dat COVID-19 zeker in het na-
jaar in de grip is, willen wij in september of oktober 
2021 onze traditionele Algemene Ledenvergadering gaan houden. Hopelijk is iedereen tegen die tijd gevaccineerd 
en kunnen wij - met inachtneming van de dan geldende overheidsmaatregelen - met een gerust hart samen komen. 
We starten in ieder geval de voorbereidingen op en zullen u via onze digitale nieuwsbrief van de voortgang op de 
hoogte houden. 
 
Vergaderstukken 
Als vanouds zullen wij de vergaderstukken (Agenda/Notulen ALV 2020/Resultaten/Balans 2020/Begroting 2021) 
tijdig op onze website zetten, zodat u van de inhoud ervan kennis kunt nemen. Deze vertrouwelijke informatie staat 
dan wel in het besloten gedeelte, waarvoor u eerst moet inloggen met gebruikersnaam en password. Mocht u daar-
mee tegen die tijd problemen hebben, dan kunt u contact opnemen met ledenadministratie@vgsiemens.nl. 
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Nieuwsselectie, speciaal voor pensionado’s                 Jan van der Molen.    

                    
Nieuws uit de media.. 
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Ledeninformatie 
 
Per 1 januari 2022 naar TKP-pensioen 

Verhuizing PME-pensioenadministratie  
 
Elke maand ontvangt u van PME, 
conform de afspraken, een pen-
sioenuitkering. In de organisatie 
gaat een wijziging plaats vinden. 
Per 1 januari 2022 wordt namelijk 
de pensioenadministratie onder-
gebracht bij TKP. 
 
PME heeft de uitvoering van de 
administratie op dit moment onder-
gebracht bij MN. Dit is een financiële 
dienstverlener die voor meerdere 
fondsen een totaal vermogen van  
ruim € 175 miljard beheert.  

Doelstellingen 
In het afgelopen jaar heeft het be-
stuur van PME gewerkt aan het 
bepalen van zijn ambities en lange 
termijndoelstellingen en heeft het 
resultaat vastgelegd in een plan dat 
de komende jaren bepalend is voor 
strategie en besluitvorming. Het is 
het PME-bestuur duidelijk geworden 
dat de huidige partner MN niet de 
partij is die het behalen van de 
PME-doelstellingen op de gewen- 
ste wijze ondersteunt. Deze con-
clusie werd een belangrijke aan-  

leiding voor een zoektocht naar een 
partner die dat wél is.  
 
Nieuwe partner 
Deze partner is er inmiddels. Met 
ingang van 1 januari 2022 brengt 
PME zijn pensioenadministratie 
onder bij TKP, één van de grootste 
pensioenuitvoerders van Nederland. 
Ruim 3,7 miljoen landgenoten en 23 
fondsen vertrouwen op TKP. Met de 
900 medewerkers kunnen de ont-
wikkelingen op pensioengebied en 
de kwaliteit van de daarvoor vereiste 
administratie met vertrouwen tege-
moet worden gezien. Met TKP zul-
len op termijn onder andere de be-
heerskosten van de administratie 
verminderen, hetgeen onze pen- 
sioenen ten goede komt. Het ver-
antwoordingsorgaan van PME is 
voorstander van deze overgang. 
 
Informatie volgt  
Voor u als pensioengerechtigde 
verandert er de komende maanden 
nog niets. Op de wat langere ter-
mijn, in de loop van 2021, zal PME 
ons informeren over wat er begin 
2022 wél verandert. Dit zal vooral te 
maken hebben met inloggegevens 
en betalings- en contactgegevens.  
 
Nu al vragen? 
Mocht u nu al vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met PME 
afdeling Klanteninformatie, via 
www.pmepensioen.nl.

 
Oproep VG Siemens-penningmeester 

Help ons ledenbestand actueel te houden! 
 
Zoals ongetwijfeld bij u bekend, incasseert onze vereniging de jaarlijkse contributie door middel van  
een automatische incasso. Helaas worden wij regelmatig geconfronteerd met het terugboeken van  
deze contributie ‘op eigen verzoek’. Wij weten niet waarom dat gebeurt en zouden daarom graag  
willen vernemen wat de reden is, zodat wij ons ledenbestand actueel kunnen houden. 
 
Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
dit per e-mail te melden aan onze ledenadministrateur Jan van der 
Molen: ledenadministratie@vgsiemens.nl. Wilt u toch lid blijven en 
heeft incasso nog niet plaats gevonden, dan zou het fijn zijn als u de 
contributie alsnog wilt overmaken naar ons bankrekeningnummer: 
NL92INGB0005736399 t.n.v. VG Siemens.  
 



  
5	

Siemens historie                                                                                                                Rob Tol .                                                                                                                                 
 

 
Veertig jaar Siemens BedrijfsVakOpleiding 

‘In theorie is er geen verschil tussen 
theorie en praktijk. In de praktijk wel…’ 

 
Een gesprek met oud-collega 
Arnold Knoppert over het histo-
risch Siemens-archief heeft ge-
leid tot een artikel in onze vorige 
nieuwsbrief. Onder meer over 
zijn werkzaamheden bij Siemens 
tot zijn vervroegde uittreding.  
 
Arnold was van 1977 tot half 1999  
hoofd van de Siemens-bedrijfsvak-
opleiding. Voor meer dan duizend 
leerlingen (van 1959 tot 1999) blijft 
deze tijd een belangrijk deel van 
hun werkzame leven, blijkt uit de 
brochure van het 40-jarig jubileum 
van de Bedrijfsvakopleiding. 
 
Folder 
Toen ik, Rob Tol, in 1980 net was 
ingewerkt bij de afdeling Marketing 
Communicatie (MC), onder de toen- 
malige leiding van Han Scheele, 
kreeg ons team de opdracht om 
een folder voor de bedrijfsvakoplei-
ding te maken. Ik had al ervaring 
met de Vereniging tot bevordering 
van Elektrotechnisch Vakonderwijs  
en met de Beroepenmanifestatie 
in de Jaarbeurs in Utrecht.  

Kennismaking 
Het eerste gesprek was met de 
heer Knudsen, herinner ik mij. Ik 
kwam namelijk van Brown Boveri 
Nederland, daar had men nog ge-
woon een bedrijfsschool. Opleiding 
is een betere naam voor school om-
dat de jongeren met LTS B of C of 
MAVO-4 met wiskunde meer prak-
tijk dan school kregen. Toentertijd 
was de bedrijfsvakopleiding een 
afdeling in de Binckhorst in Den 
Haag. Later zie ik ze nog zo zitten 
midden in een grote open produc-
tiehal in Zoetermeer met verkeers-
lichten, energiecontainers en ver-
deelstations om hen heen. Zij wer-
den van begin af aan beschouwd 
als echte werknemers en stonden 
op de loonlijst van Siemens.  
 
Theorie 
Naast het werken in de praktijk  
gingen de leerlingen een dag in  
de week naar school voor het theo-
retische gedeelte van de opleiding. 
In twee jaar werden ze dan een be-
kwaam monteur. Iemand die prak-
tisch èn theoretisch zijn ‘mannetje’ 

staat, zoals dat destijds heette, 
maar dat mag ik geloof ik niet meer 
zeggen. Op de folder hadden we 
trouwens toen ook al een meisje 
afgebeeld.  
 
Praktijk 
De praktijk was de beste leermees-
ter. Leerlingen die wat gevorderd 
waren, werden ingeschakeld bij 
leerzame werkzaamheden in het 
eigen bedrijf. Ze werkten ook op 
diverse montageprojecten en af-
delingen, zoals sterkstroom-,  
communicatie- en automatise- 
ringstechniek.  
 
Breed geschoold 
Menigmaal hebben wij op de  
afdeling MC de hulp van Frank 
Pommerel (inmiddels gepensio-
neerd) ingeroepen bij het opbou-
wen van stands op de Elektrotech-
niek en Het Instrument, waar Sie-
mens doorgaans enorme stands 
had. Hij was ooit begonnen in de 
bedrijfsvakopleiding en zorgde dat 
alles aangesloten werd en werkte. 
Zelfs in 1982 toen de eerste kleine 
windmolen van Siemens de stand 
op kwam in een grote kist. Binnen 
een paar uur had hij hem draaien-
de. Maar ook de laatste technolo-
gieën, zoals PLC’s, schakelma-
teriaal, verlichting en elektronica.  
 
Goede en slechte tijden 
De bedrijfsvakopleiding heeft goe- 
de en slechte tijden gekend, mee-
deinend op de golven van de eco-
nomie. Maar de meeste leerlingen  
stroomden na hun opleiding door 
naar de productieafdelingen van 
Siemens Nederland. In het jaar 
1999 waren er zo nog 300 oud-
leerlingen in dienst. 
 
Meer informatie 
De brochure ‘40 jaar Siemens 
BedrijfsVakOpleiding’ is per e-mail 
aan te vragen bij Arnold Knoppert: 
Arnold.Knoppert@siemens.com. 
 

Schakels 1987 
 
 

Siemens Bedrijfvakopleiding 
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Van de voorzitter                                                                                                 .            John Hensen 
 
‘Onze schouders eronder…’ 
 

erinneringen zijn een groot goed in deze lastige periode. Het is  
er niet eenvoudiger op geworden. We mogen niet veel, sommigen 
kunnen niet veel, sociaal gezien raken we geïsoleerd, kunnen 

weinig ondernemen, zelfs een jaarvergadering en een reünie kunnen 
even niet plaatsvinden.  
 
     Maar als we gezond blijven moet er niet gemekkerd worden over dat 
wat we even niet hebben of kunnen, want wat we hadden pakt niemand 
ons af. Het ouder worden brengt een schat aan herinneringen die ande-
ren mogen hopen nog te gaan krijgen. We bewaren ze als eigendom  
ook als sommigen de geschiedenis willen veranderen. 
  
     Het was één van ‘De Grote Drie’ uit die dagen, te weten Wim Kan,  
die ons in 1966 voorhield: ‘Wat een land, wat een land waar dat allemaal 
maar kan, 12 miljoen oliebollen dansen in de pan.’ Maar ja, dat zijn er nu 
17,5 miljoen en de pan is even groot en straks zonder gas. Ook zongen 
we: ‘Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien’, maar dat werkt niet meer 
zonder Jelle. Sterker nog, de vraag is inmiddels of er nog politici zijn die 
het wel voor ogen hebben.  
 
     Vooralsnog zijn er na de verkiezingen zeventien partijen de Kamer 
binnen gemarcheerd, die ons allemaal hun eigen verhaal komen vertel-
len, maar er ligt nog zoveel uit het verleden. Heel veel tijd zal worden  
verdaan aan nieuwe voorstellen, terwijl de oude gedachten nog moeten 
worden uitgewerkt en door tijdgebrek zijn blijven liggen. We hebben ge-
hoord dat er heel veel moet worden verbeterd, maar zelfs informeren 
loopt uit op een fiasco. Een te filmen kopie leidt al tot een enorme vertra-
ging midden in een grote crisis! Ouderen zijn maar nauwelijks direct ver-
tegenwoordigd in het parlement en hebben er natuurlijk ook een potje  
van gemaakt. Die hebben elkaar de tent uitgevochten, hetgeen wijst op 
grote ervaring… Maar er zijn wel 3,5 miljoen 65-plussers die toch de  
basis hebben gelegd waarop jongeren kunnen verder bouwen. 
 
     Het heden heeft echter weinig te doen 
met vroeger. Ook Siemens verdwijnt achter 
de horizon. Het is daarom goed dat ouderen 
zich groeperen en via hun organisaties blij-
ven participeren in maatschappelijke institu-
ties en pensioenfondsen die er zijn voor de 
behartiging van de ouderenbelangen. Dus 
naast de fijne dingen des levens die we nog 
hebben en weer gaan komen, moeten we de rug rechten, de schouders 
eronder en meewerken aan de belangen van ons Ouderen zonder de 
Jongeren te vergeten! 
 
 

 
 
 

 

Colofon 
 

VG Siemens 
Vereniging van Gepensioneerden 
en vervroegd uitgetredenen van 

Siemens Nederland N.V. 
 

Lidmaatschap 
Contributie € 11,00 per jaar 

banknummer: 
NL92 INGB 0005736399 
KvK-nummer: 27193268 

 
VG Siemens-website 

www.vgsiemens.nl 
 

Redactieteam 
Bas In ‘t Veld 

Jan van der Molen 
Rob Tol 

Cees Willemse 
e-mail: 

redactie@vgsiemens.nl 
 

Secretariaat 
Gerard van der Kolk, 

Kastanjelaan 61 
2665 GA Bleiswijk 
Tel: 010-5211082 

e-mail: 
secretaris@vgsiemens.nl 

 
Penningmeester 
Gemma Schoots 

e-mail: 
penningmeester@vgsiemens.nl 

 
Ledenadministratie 
Jan van der Molen 

Red Debroystraat 28 
3069 ZJ Rotterdam 

e-mail: 
ledenadministratie@vgsiemens.nl 

 
Voorzitter 

John Hensen 
e-mail: 

voorzitter@vgsiemens.nl 
 

Productie/realisatie 
Cees Willemse 

 
Drukwerk en verzending 
Siemens Nederland N.V. 

Den Haag. 
 
 

    VGSiemens 
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