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CONCEPT 

Geachte leden van de commissie, 

Het zal u niet onbekend zijn, dat bovenvermelde onderneming reeds verschillende jaren kampt met 
financiële problemen. 
In de afgelopen jaren werden aanzienlijke verliezen geleden. 
Diverse reorganisaties hebben hieraan niets kunnen veranderen. 
Het verlies over 1979 wordt becijferd op circa 53 miljoen gulden. 
De Raad van Bestuur meent, dat dit niet langer door kan gaan en dat op zo kort mogelijke termijn, en 
dus met alle middelen, de winst hersteld moet worden. 
In verband hiermede heeft de Raad van Bestuur wederom het voornemen een ingrijpende sanering 
door te voeren. 
Deze sanering zal vooral de vestiging in Wormer treffen. 

In Wormer, de bakermat van het bedrijf, werd gewerkt met sterk verouderde machines. 
Een produktiestraat werd inmiddels gesloten. De problemen bij deze papiermachine, de PM 8 ,  
waren van struktureIe aard. 
Door de bedrijfsleiding werd in de afgelopen jaren verzuimd deze machine aan te passen aan de 
steeds nauwer luisterende eisen. Het resultaat was dan ook, dat deze machine met name door de te 
lage produktie-capaciteit en de te smalle breedte een negatief bedrijfsresultaat behaalde. Het niet 
aanpassen van deze machine aan de nieuwe eisen, het niet verrichten van reserveringen hiervoor,  
is wel zeel onbegrijpelijk wanneer we bedenken dat Wormer in voorbije jaren de kurk was waarop 
het concern dreef. 

In 1963 werd overgegaan tot de produktie van asbestvilt. 
Dit vilt wordt gebruikt als drager -van de vinyl. 
Hiervoor werd een papiermachine omgebouwd hetgeen een aanzienlijke investering vergde. 
Hiertoe kon ook worden overgegaan omdat vanaf het begin bekend was dat op deze produktie een 
aanzienlijke winst kon worden behaald welk bedrag het bedrag van de investering ver zou 
overtreffen. 
Dat dit juist was ingezien bleek ook spoedig.  
Met de op de asbest produktie behaalde winsten werden de verliezen van de andere vestigingen 
gecompenseerd. 
Enkele jaren geleden werd overgegaan tot de ombouw van nog een papiermachine ten behoeve van 
de asbest produktie. Hierdoor werd het ook mogelijk vilt te produceren op kamer breedte. 
Bij de aanvang van de asbest produktie was reeds bekend, dat dit slechts een tijdelijke zaak zou zijn.
  
Er werd dan ook gezocht naar mogelijke vervangende dragers voor de vinyl doch dit  
bleef voor Wormer zonder resultaat. 
De teruggang in de asbest markt kwam sneller dan verwacht. 
Hoewel de plaatselijke Ondernemingsraad van mening is dat het aandeel in deze markt van Van 
Gelder groter is dan blijkt uit de beschikbare cijfers, heeft de Raad van Bestuur feitelijk reeds 
besloten de twee asbestprduktie straten te sluiten. 

Resteren in Wormer dus nog twee papiermachines. 
Thans wordt een studie ondernomen naar de rentabiliteit van deze machines. 
Er mag echter worden aangenomen dat deze machines een te smalle basis vormen voer 
het voortbestaan van de vestiging te Wormer. 

Ten aanzien van de vestiging in Wormer kan worden gesteld, dat het voortbestaan in ernstig gevaar 
is gebracht door het beleid van de Raad van Bestuur. Met de in de afgelopen jaren verworven 
winsten werd de continuïteit van de vestiging niet gewaarborgd terwijl werd verzuimd te reserveren 
voor onderhoud en aanpassing van het machinepark. 
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Nu de winstgevende sector wegvalt, hetgeen reeds werd voorzien, ziet de Raad van Bestuur geen 
andere mogelijkheid om tot de totale sluiting van de vestiging over te gaan. 
Dit moge wellicht blijken uit een brief van de Raad van Bestuur aan de Centrale Ondernemingsraad 
d.d. .. ...........  waarin zij vragen om advies aangaande de totale sluiting van de vestiging in Wormer. 

Uiteraard spelen in de papierindustrie ook ander problemen een grote rol. 
Wij willen hier noemen de grondstoffenprijzen die worden gecontroleerd door de Scandinavische 
landen. 
Ten aanzien hiervan trachtte de Raad van Bestuur een gedeeltelijke oplossing voorhanden te hebben 
door de plaatsing van een recycling installatie (oud-papieroplosinstallatie). 
In de totale kosten van f 4.865.700,-- droeg de Overheid 30% bij. 
Deze installatie heeft niet aan de verwachtingen voldaan. 
 

De gevolgen van de sluiting van het bedrijf zijn voor Wormer bijzonder groot. U moet hierbij 
bedenken dat altijd een bijzondere binding met het bedrijf heeft bestaan. 
Vele generaties in Wormer hebben hun arbeid aan Van Gelder gegeven, het bedrijf is een deel 
van hunzelf geworden, een stuk van hun leven. 
Het jaar 1784 wordt beschouwd als het stichtingsjaar van Van Gelder Zonen. Het bedrijf, 
gestart in de molen ‘De Eendracht’ te Wormer is inmiddels uitgegroeid tot een concern 
met vele vestigingen. 
Op een totaal personeelsbestand van circa 590 waren per einde december 1978 250 
inwoners van Wormer in het bedrijf werkzaam. 
Door de onzekere situatie hebben vele werknemers het dienstverband inmiddels vrijwillig 
beëindigd. 
In het kader van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid zal de plaatselijke directie een 
stimulerende rol hebben gespeeld waar het gaat om het vrijwillig verlaten van het bedrijf. 
Helaas is het thans, wel zo, dat vele vitale posten onbemand zijn terwijl de huidige werknemers een 
zodanige leeftijd hebben bereikt, dat zij niet in aanmerking komen voor een nieuwe werkkring. 
Bovendien speelt nog een rol, dat deze werknemers niet mobiel zijn. De kennis die zij hebben is 
alleen in de papierindustrie van groot belang en is volkomen bedrijf gericht. 
Bij totale sluiting van het bedrijf zal het werkloosheidspercentage naar verwachting onrustbarend 
stijgen.  

De gevolgen op sociaal-maatschappelijk gebied zullen u ongetwijfeld duidelijk zijn. 

Daarom ook hebben deze kwestie onder uw aandacht willen brengen met het verzoek hieraan 
aandacht te besteden en alles wat mogelijk is om te voorkomen dat het tot die sluiting zal komen. 

 


