
GEMEENTE WORMER 

Kort verslag van de bespreking tussen de plaatselijke directie van Van Gelder Papier 
en het gemeentebestuur van Wormer, gehouden op 5 april 1978 ten gemeentehuize,aanvang 

11.00 vur, 

Aanwezig: 

Van Gelder Papier : de heren ir, M, Veth, directeur en G, van Reenen, adjedirekteur 
Gemeentebestuur : de heren mre P.M,G.P, Janssens, burgemeester en J.T.M. van der 

Stoop, ambtenaar ter secretarie, 

Burgemeester Janssens heet de heren welkom, 
Dhr. Veth stelt dat het gemeentebestuur er recht op heeft van de laatste ontwike 

kelingen die zich met betrekking tot de Wormer vestiging van VGP hebben voorgedaan in 
kennis te worden gesteld, 

Er zijn een aantal nuanceringen aangebracht in het interne aktieplan zoals dat 

voor Wormer was opgesteld, waarbij de Wormervestiging in de tijd was uitgezet van 
juli 1977 tot oktober 1978, De filosofie achter het plan was met zo min mogelijk 
financiën een maximaal resultaat halen, Daartoe zouden enkele maatregelen worden 
doorgevoerd zoals het verrichten van een marktstudie, wat peuteren aan de febriek en 
een herziening van het interne procesverloop binnen deze fabriek, 

Het berekenen van deze effecten gaf aan dat Wormer negatief zou blijven. 
De Raad van Bestuur heeft daarop gezegd het bij een dergelijk effect niet te 

zien zitten, Er moest een beter plan komen, 

Vervolgens is alles nog eens bekeken en zijn er effecten gecreerd waardoor de 
fabriek op het nulpunt (geen winst=geen verlies) zou kunnen komen. 

De Raad van Bestuur heeft besloten dit plan een kans te geven, Voorts is voor 
een betere veiligstelling van het geheel besloten als extra toevoeging de fabriek 
een eigen verkoop te geven, Deze verzelfstendiging, produktie en verkoop in eigen 

hand, geldt overigens alleen voor Wormer en voor de handelsdivisie, 
Dhr. Van Reenen zegt dat als gevolg hiervan per 15 april een kleine verkoopgroep 

naar Wormer zal komen, 

Voorts geeft de uitvoering wel complicaties in verband met de binding met klant- 
engroepen die het Van Gelderconcern heeft, Afgesproken is dat de verkoop zal worden 
bekeken per marktsegment, waarbij de vestiging die het grootste aandeel in het ver- 
kooppakket heeft de leverancier voor een klantengroep zal zijn, opdat geen versnip= 

pering zal plaatsvinden, 

De huidige stand van zaken is dat aan de C.O.R., het hoofdkantoor en de plaatse- 
lijke OR, over dit plan advies is gevraagd. 

De plaatselijke O,R, heeft reeds ja gezegd tegen het plan, behoudens tegen de 
personeelshoeveelheid waarover de gesprekken nog gaande zijne Aanvulling tot de 

nieuwe normen zal niet gebeuren, Is ook niet haalbaar. 

In de Wormer vestiging werken nu zo'n 590 personen, De bedoeling is er nog zo'n 
25 à 50 man uit te nemen hetgeen vooral zal worden bereikt door het niet aanvullen 
van natuurlijk verloop, Voorts zal de Technische Dienst wat ingekrompen kunnen worden, 

Deze dienst, die belast is met het technisch, het mechanisch en het bouwkundig 
onderhoud alsmede de bediening van de electrische centrale verzorgt, omvat thans 140 
man, Wormer produceert plm. 45000 ton papier en 30900 ton asbest per jaar. 

Dhr, Veth deelt mede dat hij zich nog voor de zomer terug zal trekken uit Wormer 
en zich geheel zal wijden aan de fabriek in Velsen, Dhr, Van Reenen zal hem opvolgen, 

Spreker zegt het erg plezierig te hebben gevonden om gedurende de moeilijke tijden 
met twee man te hebben mogen gewerkte, 

Burgemeester Janssens stelt dat in 1976 toen de moeilijkheden het grootst waren 

de belangrijkste oorzaken daarvan gelegen waren in 
a. de grondstof fenwerving; 
be, de tegenvallende markt, 

In hoeverre zijn hier nu verbeteringen in opgetreden ?



Dhr. Veth antwoordt de grondstoffenwerving met de komst van de oud papier in- 
stallatie belangrijk is verbeterd, 

Het marktprobleem ís er nog steeds, Binnen het plan Wormer is de markt,als 
zijnde een slechte markt, geconsolideerd, 

De concurrentie van Van Gelder bestaat echter uit niet al te grote fabrieken 
en beschikt niet over machineparken die beter zijn dan die van VCP, 

Verwacht wordt dat de tijden in de tachtiger jaren beter worden. 
Thans wordt in het VGPconcern bezien wat er met het hoofdkantoor moet gebeurer 
Dhr. Van Reenen zegt dat in de fabriek in Wormer eind 1975 nog plme 660 menser 

werkte, hetgeen inmiddels is gereduceerd tot 590 terwijl dit verder zal worden 
teruggebracht tot zo'n 565 man. 

Gesteld mag worden dat de fabriek gewoon teveel personeel had, 
Het streven is er op gericht meer klantgericht te gaan werken. Dit biedt 

zeker perspectieven omdat de standaardisatie in het papier er toch niet zal komene 

Belangrijkste taak voor de Wormer vestiging is te overleven en te beheersen 

van wat er ise 
Burgemeester Janssens dankt de heren voor hun komst en informatie, 
Om 12,40 uur wordt het gesprek beëindigd. 

  

afdeling Algemene Zaken c.a, —”/ 

J.T.M., van der Stoop.


