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Inleiding 

De aanleiding van deze eerste GUC-

nieuwsbrief is de corona crisis, 

waardoor het niet gemakkelijk is bij 

elkaar te komen.  

 

Om toch iedereen zo veel mogelijk op 

de hoogte te houden is deze 

nieuwsbrief gemaakt.   
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Voorwoord van de voorzitter 

Door Corona maken we allemaal een moeilijke tijd door. We zitten op een 

gevaarlijke leeftijd. Het is daardoor vrijwel onmogelijk om iets voor ons allen te 

organiseren. Een bijeenkomst op anderhalve meter afstand is niet leuk en best 

nog wel riskant. Waarschijnlijk zullen de meeste leden ook niet willen komen. 

Ook een videovergadering met meer dan 10 mensen is niet goed te doen en 

ook niet erg leuk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om de 

contacten vast te houden. Het bestuur, aangevuld met twee aspirant 

bestuursleden, heeft gekozen voor een GUC Facebookpagina en deze 

nieuwsbrief. 

Het GUC bestuur samen met Ron van ’t Hof en Gerrit Oudendijk hebben hun 

best gedaan en er is best iets moois ontstaan. Veel leesplezier. 

Pim van Dijk   

 

Bestuursvergadering 



Pagina 3 

 

Algemene ledenvergadering 

Onder normale omstandigheden hadden we in oktober een Algemene 

ledenvergadering van de GUC  gehad, maar helaas is in verband met het 

corona virus niet mogelijk, dus hopelijk kunnen we jullie via deze nieuwsbrief 

verder informeren. 
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Hoe gaat het met Croda 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

Hoewel er natuurlijk altijd nog veel te verbeteren is, presteert de locatie op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en voldoen we aan onze 

doelstellingen. De enige uitzondering is het aantal externe klachten. Voor een 

deel is dat veroorzaakt doordat veel mensen in Nederland thuis zijn gaan 

werken. Het is bekend dat overal in het land het aantal klachten van overlast is 

toegenomen. Natuurlijk mag dat laatste geen argument zijn om de extra 

klachten die Croda Gouda ontvangt dan maar te accepteren. We zullen 

simpelweg nog meer dan anders ons best moeten doen om anderen geen last 

van ons te laten hebben. 

Belangrijk en heel fijn is het om te kunnen schrijven dat er tot nu toe geen 

gevallen van Corona op de locatie zijn geweest. Het ziekteverzuim is bovendien 

ook laag. Met behulp van de strengere regels op locatie en het gezonde 

verstand van alle medewerkers, doen we er alles aan om dat zo te houden. 

Maar met al onze activiteiten is dat soms best lastig. Het is ook heel vervelend 

om vanwege de strenge regels op een relatief onpersoonlijke manier jubilea te 

vieren of afscheid te nemen van trouwe medewerkers. Gelukkig hebben we 

goede medewerkers die zich professioneel en flexibel opstellen. 

Kwaliteit  

De kwaliteit van onze producten is essentieel. De audits die in Gouda gedaan 

zijn door klanten en certificerende bedrijven bevestigen dat we elk jaar weer 

een beetje beter worden. Toch is voor dit onderwerp blijvend aandacht nodig. 

Onze concurrenten staan niet stil en worden ook steeds beter en natuurlijk 

worden ook onze klanten steeds kritischer. Een voorsprong op kwaliteit is dus 

altijd maar tijdelijk.  

Daarnaast is het belangrijk om de producten in een keer goed te maken. 

Herbewerking kost niet alleen geld en tijd, maar ook extra energie dat dan 

weer niet goed is voor de milieubelasting. Ondertussen is bekend waar het nog 

beter kan en waar we de komende tijd mee aan de slag kunnen en willen. 
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Financieel, ontwikkelingen en volgende stappen 

Na 2019 is ook het jaar 2020 voor onze locatie een moeilijk jaar. Ester 2/3 is 

sinds augustus 2019 uit bedrijf voor een renovatie, de vraag naar POLFA (red. 

dimeren etc.) producten is beperkt en daar bovenop werd natuurlijk ook onze 

locatie geconfronteerd met de gevolgen van de Corona pandemie.  

Om de effecten daarvan zoveel mogelijk te beperken, is een beroep gedaan op 

aanpassing van alle medewerkers. Ondertussen werken de meeste 

medewerkers regelmatig thuis, zijn een aantal producten naar Mevisa (Spanje) 

“verhuisd” en werden een aantal producten die normaliter in Ester 2/3 werden 

geproduceerd een jaar lang in Ester 1/4 gemaakt.  

Helaas is ondanks al die inspanningen, het effect van alle bewegingen op het 

financiële resultaat van Gouda groot (zie grafiek).  

 

 

 

Sinds kort is Ester2/3 kort weer in bedrijf en worden de producten die naar 

Mevisa zijn overgebracht, zo snel en zo veel mogelijk weer naar Gouda 

teruggehaald.   

Parallel daaraan wordt natuurlijk samen met onze commerciële collega’s, hard 

gewerkt om de trend om te buigen. Enerzijds door focus op korte termijn 
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verkoop (tactical opportunity) en ontwikkeling van nieuwe producten en 

processen en anderzijds door gestructureerd kosten te besparen (continuous 

improvement). Voor beide is een meerjarenplan gemaakt, waarvan de 

voortgang regelmatig wordt gerapporteerd.  

 

Conclusie 

Afgelopen jaar is een lastig jaar geweest voor Croda Gouda. Ook 2021 zal geen 

eenvoudig jaar worden. Voor een gezonde toekomst zullen een aantal zaken 

moeten worden aangepast. Dat kan niet anders.  

Maar de herstelplannen zijn gereed, er wordt al aan gewerkt, de 

uitgangspositie van onze mooie locatie in Gouda biedt perspectief en “last but 

not least”, we hebben een team van gedreven medewerkers. 

Gerrit Oudendijk 
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Pensioenfonds 

Beste gepensioneerden, 

Wat een vreemde tijd beleven we toch, Corona houdt ons allemaal in de greep. 

Onder normale omstandigheden had ik jullie eind april toegesproken over het 

reilen en zeilen van het pensioenfonds Croda, maar daar zette Corona een 

dikke streep doorheen. Vervolgens werd dit verplaatst naar de najaar 

bijeenkomst in oktober, maar wederom gaat dat niet lukken. Vandaar dit 

bericht van mij, namens het bestuur van het pensioenfonds, in deze 

nieuwsbrief. 

Terugkijkend op het jaar 2019 ben ik allereerst ongelofelijk trots op het door 

ons bereikte beleggingsresultaat van +21,3%! We houden onze beleggingen 

simpel maar wel doeltreffend. Om dit resultaat in perspectief te plaatsen, we 

deden het bijvoorbeeld significant beter dan de pensioenreuzen PME, PFZW en 

ABP. Mede daardoor herstelde onze dekkingsgraad eind 2019 tot net boven de 

110%, waardoor we ook een (zij het kleine) verhoging van de pensioenen 

konden doorvoeren. 

Het eerste half jaar van 2020 is bijzonder turbulent verlopen, alweer als gevolg 

van de Corona uitbraak. Onze dekkingsgraad die net zo mooi aan het herstellen 

was ging met een klap naar beneden, heel even zelfs onder de 100%. Maar dat 

zijn nog altijd mooie cijfers als je het vergelijkt met vele andere 

pensioenfondsen, die (soms ruim) onder de 90% doken. Als bestuur raken we 

daardoor niet in paniek, we beleggen voor de lange termijn en we weten dat 

dat met ups en downs gaat. Het spreekwoord is niet voor niets, als je 

geschoren wordt moet je stil blijven zitten! Inmiddels staan we bijna weer op 

105% en blijven we wat dekkingsgraad betreft meedoen met de kopgroep. 

De samenstelling van bestuur en verantwoordingsorgaan heeft ook wat 

wijzigingen ondergaan. Peter Verburgh en Graham Myers stopten na heel 

lange tijd met hun functie in het bestuur, voorwaar een aderlating gezien hun 

expertise en jarenlange ervaring. Inmiddels hebben we in Sandra Bertram een 
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externe bestuurder aangetrokken, die met pensioenfonds Fracties (ex-

Unilever) al veel ervaring heeft opgedaan en ons nu komt versterken. Verder 

namen Hubert Legius en Ilse van Kruistum afscheid van het 

Verantwoordingsorgaan, hun positie werd ingevuld door Gerrit Oudendijk en 

Hossein Mahmoud (Hossein is werkzaam als commercial development 

manager in de internationale sales afdeling). 

Vooruitkijkend naar wat ons nog te wachten staat, zien we aan de horizon het 

nieuwe pensioenakkoord opdoemen. Daar is al veel over geschreven, steeds 

meer wordt bekend maar ook is nog altijd veel onduidelijk. Wat we zeker 

weten is dat onze pensioenregeling op de schop moet, we zullen de premies 

anders moeten gaan berekenen en ook de beleggingen zullen anders 

gestructureerd moeten worden. Het pensioenakkoord raakt niet alleen de 

actieven, maar ook de inactieven (gepensioneerden en ‘slapers’), voor deze 

laatste groep voornamelijk in de manier van berekenen van de jaarlijkse 

verhogingen (of in slechte gevallen een verlaging). Zodra er voor ons 

pensioenfonds meer duidelijk is zullen we hierover gaan communiceren; mijn 

verwachting is dat dit op zijn vroegst in 2021 zal zijn, gezien de complexheid 

van de materie en de onduidelijkheden die nog resteren.  

Ik wens jullie, familie en vrienden, een veilig en gezond jaar toe. Pas goed op 

jezelf in deze moeilijke tijd en ik hoop iedereen weer face to face te zien in het 

voorjaar van 2021! 

Namens het bestuur van Stichting Pensioenfonds Croda 

 

Ron van ’t Hof 

Voorzitter 
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Korte handleiding GUC facebook 

Voor velen onder ons is facebook een bekende mogelijkheid om foto’s en 

filmpjes te delen van onze kinderen en kleinkinderen. Ook voor de 

gepensioneerden van Croda/Uniqema/Unichema/Unilever Emery is er nu een 

facebook groep met actuele zaken rondom Croda en uiteraard ook foto’s en 

filmpjes van vroeger. 

Uiteraard is iedereen vrij om te kijken wat er op de facebook van gucgouda 

(www.facebook.com/groups/gucgouda) te zien is, maar op dit moment kunnen 

alleen geregisterde facebook gebruikers, zaken toevoegen. 

Voor degene die nog helemaal geen facebook account hebben, volgt hieronder 

een eenvoudige instructie gemaakt hoe je jezelf op facebook kan registeren, 

ook volgt hierna nog een kleine introductie over het gebruik van facebook. 

Aanmaken facebook account 

Dit is alleen van toepassing voor degene die nog geen facebook account heeft. 

Ga naar www.facebook.com 

en vul je voornaam, 

achternaam, email adres (of 

mobiel nummer), password, 

geboortedatum en geslacht in 

en klik dan op de groene knop 

[Registreren]. 

Vervolgens wordt er een 

mailtje met een code 

gestuurd naar het ingevoerde 

email adres en na bevestigen 

van deze code is het facebook 

account aangemaakt. 
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Gebruik van de gucgouda facebook account 

Om de gucgouda facebook te 

bezoeken, kan je dit via de link op 

de www.guc-gouda.nl website 

doen.  

Ook kan je direct naar de GUC 

facebook pagina gaan door op de 

webbrowser direct de locatie 

www.facebook.com/groups/gucgouda in te voeren. 

Uiteraard is het ook 

mogelijk de GUC 

Gouda facebook 

vanaf een tablet of 

een smartphone te 

benaderen. 

 

 

Op de GUC facebook is het mogelijk om 

door middel van de linker keuze 

[Discussie] door de verschillende 

artikelen te bladeren.  

 

Onder Video’s en Foto’s staan ook 

de nodige interessante zaken zoals 

o.a. video’s van de opendagen en 

foto’s van het kerstdiner en oude 

foto’s van de Kaarsenfabriek.  

André de Jong 

GUC facebook op een tablet GUC Facebook op een mobiel 
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Ingezonden stukje 

Voor een hele grote groep mensen is deze corona-tijd zeer vervelend. Vooral 

de ouderen onder ons is de zorg over de gezondheid en het gemis van contact 

met familie en vrienden heel erg triest. Gelukkig hoeven de meeste 

gepensioneerden zich geen zorgen te maken over hun baan, maar soms wel 

voor hun familieleden, dus al met al het is een moeilijke tijd. 

Zelf ben ik nog maar een krap een jaar gestopt met werken en heb deze 

corona-tijd toch nog redelijk positief ervaren. Toen ik nog werkte gebruikte ik 

mijn vrije dagen voornamelijk voor vakanties en uitjes. Door de beperkingen 

vanwege het corona virus, zat vakantie in het buitenland er even niet in.  

Gelukkig was het laatste tijd erg mooi weer en zo heb ik heel veel kilometers 

met de (elektrische) fiets door de Krimpenerwaard gefietst. 

Ik had nog nooit de lente zo intensief beleefd als 

de laatste paar maanden. Zo veranderende de 

polder eerst in een enorme gele zee van 

koolzaad, vervolgens kwamen de gele lissen en 

later de klaprozen.  

Ook kwamen 

overal jonge vogels uit het ei. Ja het was een 

bijzondere mooie lente en als bonus, plaatsen 

zoals Kinderdijk waren heel erg rustig.  

Het was alleen nodig om eten en drinken mee 

te nemen, want in het begin waren alle 

horecagelegenheden dicht maar het had ook 

wel iets om langs de kant van de weg te picknicken. Alleen was het soms 

zoeken naar een bankje omdat heel veel mensen gingen fietsen en lopen. 
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Ook was het heel interessant om de veranderingen in gesprekstof te horen. 

Eerst natuurlijk de angst rondom corona en de gezondheid, volgens het 

hamsteren van toiletpapier, de gebarentolk Irma, de kappers en daarna het 

openen van de terrassen en langzaam leek het weer de goede kant op te gaan. 

Helaas is nu het aantal besmetting weer toegenomen en komt ook de zorg 

weer onder druk te staan. Hopelijk is iedereen van jong tot oud er goed van 

doordrongen om zich aan de corona regels te houden, want zolang er geen 

goede vaccinatie tegen deze vervelende ziekte bestaat is dit de enige manier 

om de ziekte onder controle te houden. 

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en bovenal veel gezondheid 

André de Jong 

 

Website 

De veranderingen op internet gaan snel. De oude website dateert van augustus 

2012. Dus tijd voor een structurele aanpassing. Waar de vorige site helemaal 

op maat was gemaakt en daardoor lastig aan te passen bij veranderingen in 

diverse “website-talen”, is de nieuwe gebaseerd op Wordpress. Daar zit een 

enorme gemeenschap achter die alle benodigde aanpassingen regelt.  

De oude webmaster (Pim van Dijk) heeft een voorzet gedaan en de nieuwe 

webmaster (André de Jong) heeft de website (met zijn ervaring in de IT hoek) 

naar eigen inzicht nog beter gemaakt.  

De website kijkt welk apparaat de bezoeker gebruikt en past zich nu daarop 

aan. Kijk je bijvoorbeeld met een tablet dan zie je de website voor een smal 

scherm. Draai je de tablet een kwartslag dan krijg je de website zoals die ook 

op een PC verschijnt. 

Daarnaast is ook een proef met Facebook begonnen, waar de GUC leden 

verhalen en foto’s kunnen plaatsen. 

Pim van Dijk 


