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Een gezonde geest in een gezond

lichaam. Bonny Heeren golft, ten-

nist, volleybalt, bridget op topniveau en

is nog steeds op vele vlakken maat-

schappelijk actief, waaronder in de glas-

sector. De afgelopen vijf jaar heeft hij

leiding gegeven aan Glas Branche Orga-

nisatie (GBO) waar hij de functie van

directeur van het Facilitair Bedrijf com-

bineerde met het voorzitterschap van

het verenigingsbestuur. Maar het is tijd

het stokje over te geven aan een nieuwe

generatie: respectievelijk directeur Cor

‘Tussenpaus’ Bonny Heeren
blijkt daadkrachtig bestuurder

A F S C H E I D  V A N  E E N  Z E V E N T I G J A R I G E  D O E N E R

>>

‘Ik heb de leeftijd dat mensen om mij heen wegvallen. Van de 23 man

waar ik jarenlang mee tennis, spelen er nog tien mee. Toen ik mijn

dochter gisteren vertelde over de dood van een bekende reageerde ze

met ‘maar die was toch al oud’. ‘Meisje’, antwoordde ik, ‘we waren van

dezelfde leeftijd; hou er rekening mee dat ook ik al zeventig ben.’

Bonny Heeren: ‘Ik heb in vijftig jaar nog nooit zo’n lange en diepe crises meegemaakt.’
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Wittekoek van Vlakglas Recycling Neder-

land en Robbert van den Broek, direc-

teur van Glasindustrie Evers. ‘Ze krijgen

het niet makkelijk, starten in een tijd

dat de leden het zwaar hebben en het

lidmaatschap als een kostenpost ervaren

in plaats van toegevoegde waarde. Daar

ligt de uitdaging: door goede communi-

catie laten zien dat de leden zelf de ver-

eniging vormen, dat het bestuur er

namens én voor hen is. Met het Facilitair

Bedrijf en het Kenniscentrum Glas

beschikt de vereniging over zichzelf

bedruipende organisaties die de belan-

gen van de leden op het gebied van pen-

sioen, CAO en normering behartigen,

kennis ontwikkelen en overdragen en

vele ondersteunende diensten bieden,

jaar tijd hebben we veel kunnen realise-

ren.’ 

Heeren werd geconfronteerd met de

nieuwe structuur van GBO met vereni-

ging, Facilitair Bedrijf en kenniscen-

trum gesplitst. ‘Ik was er geen voorstan-

der van, maar achteraf moet ik zeggen

dat deze structuur de best werkbare is

met resultaten die beter meetbaar en

organisaties die beter stuurbaar zijn.

Nadeel is de hokjesgeest die kan ont-

staan, waarbij ieder voor zijn eigen afde-

ling vecht en minder voor het algemeen

belang. Ook daar ligt een taak voor de

nieuwkomers.’ De eerste uitdaging voor

Heeren was de aanpak van de rode cij-

fers die de laatste jaren werden geschre-

zoals op het gebied van incasso. Een fan-

tastisch en kleurrijk pallet, waar je de

leden, en dat is wel eens jammer, conti-

nu op moet wijzen. Enthousiasmeren,

communiceren en samenwerken; daar

zullen voor Cor en Robbert de accenten

liggen.’

Geen tussenpaus

In 2006 werd Heeren gevraagd tijdelijk

leiding te geven aan GBO. ‘De Raad van

Toezicht wilde iemand met twee voeten

in het glas, maar er was geen geschikte

kandidaat. Ik wilde voor minstens een

jaar, maar liever langer, en had echt het

gevoel me te moeten bewijzen. Dat is

blijkbaar gelukt want na het eerste jaar

kreeg ik de zegen van de RvT en in vijf

> ‘Tussenpaus’ Bonny Heeren blijkt daadkrachtig bestuurder

‘Een wijze Belg zei me

ooit Ge moet nooit

liegen, maar ook nie

alles zeggen.’
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ven. Maar verbetering van kostenstruc-

tuur is hem wel toevertrouwt. ‘We kon-

den op vele gebieden bezuinigen, al

ging niets zonder slag of stoot. Zo heb-

ben we de bijdrage aan VNO/NCW kri-

tisch tegen het licht gehouden, evenals

de afspraken met Glas in Beeld en de

huurkosten van het kantoor. Aan de

andere kant zijn de voorwaarden van de

Incasso-afdeling, een van onze belangrij-

ke peilers, aangepast met hogere tarie-

ven die nog steeds lager zijn dan die op

de markt, maar nu wel kostendekkend.’

CAO en pensioen één geheel

Tijdens Heerens voorzitterschap zijn

twee CAO’s overeengekomen. GBO en de

bonden komen door de pensioenproble-

matiek voor een volgende periode maar

niet tot een akkoord. ‘Wij vinden dat we

CAO en pensioen niet los van elkaar

kunnen zien; het gaat bij beide om

werkgevers- en werknemerslasten en die

zijn één geheel. De bonden, en dan met

name de FNV, zijn hier erg halsstarrig

in. Jammer, de spanningen lopen onno-

dig hoog op en het kan zelfs zo zijn dat

de punten uit ons pensioenreglement

voor de rechter komen. Complexe mate-

rie, maar onze leden lezen de kranten

ook en weten dat zaken als onze lage

dekkingsgraad ook door de nieuwe

berekeningsmethodiek van de DNB

komen. Nee, gefrustreerd ben ik niet,

het hoort bij het spel, maar het is jam-

mer dat de bonden ons onbetrouwbaar

vinden en geen compromis hebben wil-

len vinden.’

GBO heeft ‘op de hei’ een nieuwe missie

en visie bepaald. Heeren vindt het alle-

maal prachtig, maar ziet woorden liever

omgezet in daden. Doener als hij is, had

hij naar model van de VMRG tijdens zijn

voorzitterschap graag een GBO-keur-

merk ingevoerd. ‘Onze leden zijn wel

voorstander, maar gaan vaak minder

hard dan het bestuur soms wil. Jammer,

als tussenstap is nu de certificering van

glaszetters en –monteurs ingevoerd; de

lidmaatschapscriteria zijn daarop aan-

gepast, inclusief een werkbaar sanctie-

beleid. Aan de ene kant is fijn te zien

dat degene die tegen waren, zich heel

democratisch bij de meerderheid neer-

leggen. Aan de andere kant blijken

degenen die volmondig ja zeggen in de

praktijk maar moeizaam meewerken. Ik

had de hoop de eerste certificaten tij-

dens de aankomende ALV uit te kunnen

delen, maar dat is op de valreep niet

gelukt.’

Terug- en vooruitblik

Heeren blikt ‘met voldoening’ terug op

de afgelopen vijf jaar. ‘Ik heb het met

liefde en plezier gedaan, ben nog iets

voor de sector waard geweest en zal het

werk ook missen.’ Eenzelfde periode

vooruitblikkend is hij minder hoopvol

gestemd. ‘De vooruitzichten in de bouw

zijn slecht en we merken aan het beta-

len van lidmaatschap en pensioenpre-

mie dat bedrijven in liquiditeitsproble-

men zijn. Dat is geen schande, lees de

kranten: zolang de banken niet bereid

zijn de bedrijven bij te springen, zullen

er velen onnodig omvallen. Zonde: de

tering wordt naar de nering gezet, maar

op een gegeven moment is de rek er uit.

Wat de rol van GBO over vijf jaar zal

zijn? We zijn al een beetje met VMRG en

Fosag aan het vrijen. De mogelijkheden

voor samenwerking zullen verder moe-

ten worden onderzocht. Ik heb in vijftig

jaar nog nooit zo’n lange en diepe crises

meegemaakt. Willen we overleven, dan

zullen we onderdeel moeten worden

van een groter geheel. Ik hoop dat dit

lukt, maar wel met een eigen identiteit

en in een leidersrol. Leiden met ‘e-i’ ja.’<

Marco Groothoff

er

Halve eeuw in het glas

Heeren draait al een halve eeuw mee in de sector. Sinds 1961 (!) doorliep hij verschillende financiële

functies: administrateur bij Isover in Brussel, adjunct-directeur financiën bij het Duitse Gevetex en

sinds 1974 - na de oliecrisis - hield hij zich bezig met de koop van glasgroothandels en werd er

financieel directeur. De laatste jaren tot zijn pensioen in 2006 was Heeren financieel directeur bij de

delegatie Saint-Gobain Benelux en commissaris bij de Koninklijke Saint-Gobain Glass Nederland. 

Daarnaast was en is Heeren ook een echte verenigingsman. In 1994 volgde hij Van der Meulen op in

het bestuur van GBO. Als penningmeester van de vereniging was hij jarenlang het toonbeeld van

betrouwbaar kasbeheer. Ook was hij voorzitter van het pensioenfonds, waarin hij door zijn enorme

kennis ook na zijn afscheid nog steeds een rol blijft vervullen. ‘We hadden armetierige pensioenre-

geling, de branche onwaardig. Vanaf 2000 ligt er een mooie en betaalbare regeling waar ik nog

steeds trots op ben.’ Hij vermoedt dat deze regeling een van de redenen was voor de koninklijke

onderscheiding die hij kreeg bij zijn veertigjarig jubileum in 2001. Afgelopen 4 december was hij

exact vijftig jaar in dienst van Saint-Gobain waar hij nog steeds een adviserende rol heeft, zoals op

het gebied van onroerend goed. Hoe houdt hij het zo lang vol? ‘De sportman in me houdt me scherp

en als je er open voor staat, kun je ook op mijn leeftijd nog elke dag leren. Een voorbeeld? Een

wijze Belg zei me ooit ‘Ge moet nooit liegen, maar ook nie alles zeggen’. Dit soort praktische lessen

heb je nodig om je staande te houden in bedrijfsleven, bestuur en politiek.’
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