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Mijne Heren, 

Bijgaand zenden wij u ter informatie het advies van 

de Centrale Ondernemingsraad, opgesteld tijdens de 

COR vergadering van 1 april j.l., op de voorgenomen 

besluiten Wormer van de Raad van Bestuur. 

Hoogachtend, 

namens de POR-Wormer, 

P.J.Rozemei jer 

Besluit Ben u ud ofvo4/tosd or zoe fljbermrchf 

Vaor kennisgeving aangenomen. 

Ter kennis van de Cie. des % 
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CENTRALE _ 
ONDERNEMINGSRAAD 

Parnassusweg 126 

Amsterdam 

Telefoon 020—784321 
Uw adviesaanvrage dd, 29 februari 1980 
aangaande de voorgenomen besluiten Wormer 

Aan de Raad van Bestuur 

Ere. Dress mebty 

Amsterdam, 1 april 1980 

Mijne heren, 

Naar aanleiding van vw adviesaanvrage dd. 29 februari 1980 
aangaande de voorgenomen besluiten Wormer geven wij v hierbij 

ons advies, Opgemerkt zij dat als basis voor ons advies hebben 

gediend de bladzijden 1 t/m 7 en de bijlagen I en II van 
het advies dat de POR Wormer aangaande de voorgenomen besluiten 
heeft vitgebracht. 

Ons advies luidt als volgt: 

1. het behouden van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen binnen het 
concern, mede gericht op winstgevendheid van het concern; 

2. personele consequenties 
hierop blijft van toepassing dat geen gedwongen ontslagen mogen 
plaatsvinden. Eventucle personeelsreducties dienen te worden 
bereikt via natuurlijk verloop; 

  

de leiding concern 

gezien de grote beleidsfouten die tot het voorgenomen besluit 
hebben geleid, verwachten wij dat de Raad van Bestuur daaruit de 
voor haar juiste conclusies trekt; 

4, asbestmachine 4 
deze machine moet stand-by (produktie-gereed) blijven en zodra er 
mogelijkheden zijn om daarop een positieve cash-flow te bereiken 

moet zij direkt weer in bedrijf worden gesteld. 
Bovendien moet met de meeste voortvarendheid gezocht worden naar 
andere markten voor deze machine. Te denken valt hierbij aan 
dakbedekkingsmateriaal, asbestvilt, alternatieve drager enz. ;



ee 

5, papiermachines PM 11 en PM 22 

de in het Jaakko Poyry rapport genoemde investeringen blijken 
een belangrijke ondersteuning te zijn voor het voortbestaan van 
de vestiging Wormer. Zij dienen nogmaals ernstig te worden 

overwogen. 
De voortzetting -— na investering — van PM 11 en PM 22 én 
continvering van PM 20 vormen een reële mogelijkheid; 

6, formaatafdeling 

voor deze afdeling in het concern en/of daarbuiten werk zoeken. 
Als zelfstandige afdeling laten functioneren met alleen 
toerekening van de kosten die rechtstreeks op deze afdeling 
drukken, dus een winstverantwoordelijke eenheid binnen de 
vestiging Wormer; 

7. investeringen in energiebesparing 

voor 1984 is het noodzakelijk om een investering te doen in de 
Centrale (zie punt 2,3 van het advies van de POR Wormer); 

8. glasvezelvliesmachine 
daar waar in het Wormer-advies sprake is van 'zo snel mogelijk 
plaatsen van de nieuwe glasvezelvliesmachine in Wormer 
(zie punt 1.6)' is de COR van mening dat een ander advies op 
zijn plaats is, nl, 

— zo snel mogelijk klaarheid brengen ten aanzien van 
glasvezelvliesaktiviteiten binnen een termijn waarop ernstige 
overweging in relatie tot de werkgelegenheid te Wormer nog tot 

de mogelijkheden behoort 
— als vestigingsplaats dient Apeldoorn volle waarde te behouden 
— waarbij als laatste een keuze voor enige vestigingsplaats nu 

door ons nog niet te maken valt; 

9. ontwikkeling van nieuwe produkten 
er moet zo snel mogelijk worden begonnen met de ontwikkeling van 
nieuwe produkten zowel in dragermaterialen als in papier (zie 
1.3 van het advies van de POR Wormer); 

10. bedrijfsdirekteur 

wij ondersteunen hierin de mening van de POR Wormer dat de huidige 
bedrijfsdirekteur van eminent belang is voor de vestiging Wormer. 

Na jens de Ln va     Ee Centrale Ondernemingsraad, 

  

ijk (voorsittes E.J bönkel (secretaris) 

Bijl.: blz. 1 t/m 7 + bijlagen I en II van het advies van de POR Wormer


