DIRECTIE

Mededeling nr. 1302
29 februari 1980

VanGelderPapier

Mededeling
BESTEMD VOOR HET GEHELE PERSONEEL

VOORGENOMEN BESLUITEN OVER DE FABRIEK WORMER

Hedenmiddag is een ieder Uwer middels een bijeenkomst in de kantine,
persoonlijk op de hoogte gesteld van de voorgenomen besluiten d i e de
Raad van Bestuur eerder deze dag ter kennis heeft gebracht van
Vakverenigingen, C.O.R. en O.R. Wormer.
In het onderstaande geven wij een en ander nogmaals weer, waarbij
grotendeels de tekst wordt gevolgd van de informatie d i e aan de O.R.
Wormer is uitgereikt.
De Raad van Bestuur schrijft daarin ongeveer (met enkele aanvullingen/
verduidelijkingen onzerzijds):
"Hierbij delen wij U mede, dat wij op grond van de uitkomsten van de studies
betreffende P.M. 4, 11 en 22 te Wormer hebben moeten constateren dat voor deze
productie-eenheden geen reële toekomstmogelijkheden meer aanwezig zijn.
Derhalve blijven wij bij ons eerder voorgenomen besluit de 4 meter asbest-v i l t
machine (P.M. 4) per 1 april a.s. u i t productie te nemen. Voorts hebben wij thans
ook het voorgenomen besluit genomen de beide papier-machines P.M. 11 en P.M. 22 medio
1980 u i t productie te nemen.
Door een viertal externe consultants, te weten: McKinsey & Co., Jaakko Pöyry
Consulting, Boston Consulting Group en de Vereniging Krachtwerktuigen te
Amersfoort, werden bovenbedoelde studies verricht en hun bevindingen zijn
neergelegd in afzonderlijke rapporten.
In a l l e rapporten wordt geconcludeerd dat
- voor voortzetting van de asbestviltproductie op de P.M. 4 onvoldoende
perspectieven in de markt zijn;
- het minimum investeringsniveau ten behoeve van P.M. 11 en P.M. 22 op
korte termijn ƒ 14,3 miljoen bedraagt en voor een andere opzet van de
energievoorziening in 1982 een bedrag van ƒ 8,8 miljoen moet worden
geïnvesteerd, welke bedragen in feite, zelfs als cash flow rekening
houdend met de interest op het werkkapitaal, niet of zeer onvoldoende
worden terugverdiend;
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- er geen nieuwe producten in de markt zijn, waardoor er na sanering van
het huidige productenpakket onvoldoende uitzicht op een rendabel
productenassortiment voor de P.M. 11 en P.M. 22 ontstaat.
In het l i c h t van deze conclusies en met het oog op de continuïteit van de
onderneming als geheel, gegeven de reeds benarde (financiële) positie van het
concern, is de Raad van Bestuur helaas genoodzaakt tot de voorgenomen besluiten
bedoelde machines u i t productie te nemen met inbegrip van de sociale en a l l e
andere consequenties van dien, welke voorgenomen besluiten door de Raad van
Commissarissen zijn aanvaard.
Het bovenstaande heeft voor het bedrijf Wormer de volgende gevolgen:
1. De verkoopgroep Wormer (thans 6 personen) wordt medio 1980 teruggeplaatst naar het Hoofdkantoor te Amsterdam.
2. De asbestviltproductie op P.M. 20 wordt vooralsnog voortgezet voor
zover nu te overzien In ieder geval tot augustus 1981.
3. Vooralsnog wordt ook de kokerproductie te Wormer voortgezet.
4. De bij P.M. 20 en de kokerproductie behorende personeelsbezetting zal 85
personen bedragen.
5. Behalve P.M. 11 en P,M. 22 wordt ook de formaatafdeling u i t productie
genomen.
6. Door het zeer lage stoom- en stroomverbruik van P.M. 20 is het niet
meer mogelijk de centrale in bedrijf te houden. Ook deze zal dus
worden gesloten. De stoomvoorziening van P.M. 20 zal plaatsvinden
v i a een gehuurd transportabel lagedrukketeltje.
7. Exclusief de langdurig zieken en degenen d ie hun dienstverband reeds hebben
opgezegd, zal de groep novertolligen" tengevolge van de s l u iting van P.M. 11
en P.M. 22 en de overige genoemde afdelingen ca. 330 personen bedragen,
inclusief de restgroep van P,M. 8.
Op de groep "overtolligen!' zal het Sociaal Begeleidingsplan met de nieuwe
afvloelingsregeling van toepassing zijn.
In het kader van het Sociaal Begeleidingsplan zal zo goed mogelijk worden getracht
herplaatsingsmogelijkheden voor de groep "overtolligen" binnen het concern te
realiseren.
Er moet echter helaas van worden uitgegaan, dat wij h i e r i n slechts in beperkte
mate zullen slagen, zodat met een redelijk groot aantal ontslagen ernstig
rekening moet worden gehouden.
Daarom w i l l e n wij een actieve rol vervullen bij het herplaatsen en bemiddelen
van overtolligen naar bedrijven en instellingen van derden. Diverse maatregelen
zijn hiertoe in voorbereiding.
In d i t zelfde kader van het intern herplaatsingsbeleid zullen wij ook de functies
verbonden aan P.M. 20 en de kokermakerij bezien. Als criteria zullen wij daarbij
hanteren:
a) sociale kwetsbaarheid en
b) vakmanschap/niveau.
Een en ander zal betekenen dat de genoemde groep van 85 personen grotendeels
uit ouderen zal bestaan.
'
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Nu naar ons oordeel is vastgesteld, dat er voor P.M. 11 en P.M. 22 geen
toekomstmogelijkheden zijn, is - afgezien van de aanzienlijke meerkosten
- niet meer relevant de discussie over de plaats van vestiging van de
nieuwe 4 meter brede glasvezelvliesmachine."
Aan de O.R, is heden advies gevraagd over bovengenoemde voorgenomen
besluiten en hun uitvoering.
Ter kennisname gaat hierbij het perscommuniqué dat door de Raad van
Bestuur heden aan het A.N.P. is afgegeven.
Wij wensen U in deze moeilijke dagen zeer veel sterkte toe en houden U
op de hoogte van a l l e verdere ontwikkelingen.

"De directie.

Zie ommezijde.
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P E R S C O M M U N I Q U E
Van Gelder Papierfabriek in Wormer in fasen dicht
De Raad van Bestuur van Van Gelder Papier heeft aan de Vakbonden, de
Plaatselijke Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad de
resultaten bekendgemaakt van de onderzoeken, d i e door vier onafhankelijke
bureaus zijn verricht naar de voortbestaansmogelijkheden van de vestiging
te Wormer.
De conclusie, d i e u i t de onderzoeksrapporten naar voren komt, is dat de thans
nog in bedrijf zijnde machines op korte termijn dienen te worden stopgezet,
met uitzondering van één asbestvi1tmachine, waarvoor bij de huidige
afzetmogelijkheden voortzetting van de productie nog tot eind augustus 1981
verantwoord wordt geacht.
Aan de personeelsvertegenwoordiging - P.O.R. en C.O.R. - is gevraagd advies
u i t te brengen over de volgende voorgenomen beleidsbeslissingen:
- s l u i t i n g van de asbestviltmachine P.M. 4 zo spoedig mogelijk;
- stopzetting van de papiermachines P.M. 11 en P.M. 22 per 1 j u l i 1980;
- stopzetting van de productie op de asbestvi1tmachine P.M. 20, voor
zover nu te overzien per 31 augustus 1981.
De afzetmogelijkheden voor de asbestproducten en voor de thans in productie
zijnde pakpapieren worden zodanig ongunstig beoordeeld, dat geen herstel van
de zwaar verliesgevende positie van de fabriek kan worden verwacht. De
financieringsmiddelen ontbreken om de noodzakelijke ingrijpende verbeteringen
in de technische uitrusting en in de energievoorziening tot stand te brengen.
Naar het oordeel van de externe deskundigen zouden bovendien ook na verloop
van enkele jaren deze grote investeringen geen enkel uitzicht openen op een
renderende productie.
Er is op de Raad van Bestuur aandrang uitgeoefend om ter compensatie van het
verlies van de asbestviltproductie de vervaardiging van het vervangende
glasvezelvliesproduct op een voorgesteld nieuw te bouwen glasvezelvliesmachine
over te hevelen van Apeldoorn naar Wormer. U i t een werkgelegenheidsoogpunt zou
daarvan evenwel geen enkel soelaas kunnen worden verwacht, omdat de 75
geschoolde medewerkers in Apeldoorn vervangen zouden worden door een gelijk
aantal niet-opgeleide werknemers in Wormer. Afgezien van het onvermijdelijke
productie- en afzetverlies, dat daarmee gepaard zou gaan, zou echter ook voor
de bouw van de nieuwe machine te Wormer een extra-investering van circa ƒ 15
miljoen noodzakelijk zijn. Deze extra-middelen zijn niet beschikbaar.
Bovendien maken zij de totale investering onverantwoord.
De afwikkeling van de geleidelijke s l u i t i n g van de fabriek zal in overleg met
de Vakorganisaties en de Personeelsvertegenwoordi g i ng geschieden op basis van
het Sociaal Begeleidingsplan.
Behalve de nieuwe afvloeiingsregeling is in d i t plan ook neergelegd op welke
wijze de mogelijkheden tot herplaatsing binnen de onderneming en tot actieve
plaatsingsbemiddeling bij andere bedrijven worden geregeld.
In verband met het sluiten van de eerste asbestmachine en de beide papiermachines
komen circa 300 arbeidsplaatsen te vervallen.
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