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Aan de werknemers van Van Gelder Papier. 

Waarde collega's, 

Een autoritair en keihard 'nee'. Dat hebben de vakbonden afgelopen 

maandag van uw directie als antwoord gekregen op hun voorstellen de 

werkgelegenheid centraal te stellen bij VGP. 

Uw directie heeft andere plannen. 

Kort geleden ontvingen de bonden van VGP een aantal plannen voor de 

nabije toekomst, met als doel: VGP zo snel mogelijk weer een winst- 

gevende onderneming te maken. Aan dat doel dient alles ondergeschikt te 

zijn. Met name de werkgelegenheid. VGP wil fors het mes zetten in het 

aantal arbeidsplaatsen van het concern. 

Renkum en Velsen zijn de enige vestigingsplaatsen die VGP met financiële 

injecties wil versterken, zij het dat ook daar geen garanties voor de 

werkgelegenheid worden gegeven. 

Over de positie van de overige vestigingen is helemaal geen opheldering 

te krijgen. Voor Wapenveld staat alleen vast dat de PM 36 wordt af- 

gebouwd. Er is geen enkel voornemen waaruit het handhaven van deze 

vestiging zou blijken. Voor Wormer lijken er slechts twee mogelijkheden 

in te zitten. Studies moeten voor half 1980 uitzicht bieden op aan- 

zienlijke verbeteringen van de overlevingskansen, anders worden de dan 

resterende delen van het bedrijf verkocht. Die overlevingskansen van 

Wormer worden door VGP verkleind, omdat een aantal machines afgebouwd 

zal worden. Dit leidt tot aanzienlijke lastenverzwaringen (ter grootte 

van zo'n 4 miljoen gulden) op de resterende machines. 

In Apeldoorn zit VGP met de gebakken peren van maatregelen van eigenaar 

Crown Zellerbach. Die hevelde vanuit de VS een stuk produktie over naar 

dit bedrijf, dat nu verliesgevend blijkt te zijn. Crown Zellerbach is 

niet bereid de financiële gevolgen van deze misser te dragen. Nee, zij 

dient afgewenteld te worden op u als werknemers. 

Wij hebben VGP laten weten dat dit totale beleid voor ons onaanvaardbaar 

is. We vinden het goed dat VGP probeert weer een winstgevende onder- 

neming te worden. We begrijpen dat de eigenaar Crown Zellerbach een 

dergelijke eis aan uw directie heeft gesteld. Maar het is onaanvaardbaar 

dat dit beleid volledig voorbij gaat aan wat een van de belangrijkste 

doelstellingen hoort te zijn van een onderneming in deze tijd: hand- 

having van de werkgelegenheid. 

Daarom willen we dat VGP zijn beleid wijzigt. Daarover willen we met VGP 

verder praten. De concernleiding heeft dat afgelopen maandag bot van de 

hand gewezen. De bedoeling is duidelijk: de botte bijl moet in het 

personeelsbestand. Met elkaar zullen we dat moeten verhinderen. Eens- 

gezind en met alle middelen die we hebben. 
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