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) Renkum III komt in een afrondend stadium v.w.b. de financiëring. 

\ Naast de Algemene Bank Nederland en de Investeringsbank zal Crown 

Zellerbach deelnemen in de vorm van een lening. 

De deelneming van Crown Zellerbach zal tussen de 10 à 20 ilse 

liggen (lening). Het feit dat Crown Zellerbach bereid is in het 

Renkum III project geld te steken, kan vertaald worden dat C.4. zich 

positief t.o.v. het project toont. 

Enkele belangrijke data voor Renkum III: 

— 24 maart 1976 commissarissenvergadering; 
— medio april 1976 jaarverslag; 
- 12 mei 1976 aandeelhoudersvergadering. 

Nederlandse Dagblad Pers was voor een te kleim sandeel geïnteresseerd 

(minder dan 6 millioen) zodat deze is afgevallen. 

Er worden contracten voor langere termijn (+ 10 jaar) afgesloten met: 

…- Nederlandse Dagblad Pers; 

— Houtleveranciers. 

Gedeputeerde Staten hiermee is het contact niet optimaal geweest in 

het. kader v/n Penkum III project. Het streekplan zal gewi jaigd moeten 

worden (o.a. met betrekking tot de hoogte van de ‘gebouwen 

n.b. Er zijn moeilijkheden te verwachten van millieu en/of pressie= 

groepen. 

Brief Minister Lubbers: 
De v.v. heeft er op aangedrongen de brief van Minister Lubbers d.d. 

1 december 1975 zo spoedig mogelijk aan de C.O.R. ter beschikking te 

stellen. Dhr. Hebly zal zich hierover beraden. 

Renkum III zal waarschijnlijk een aparte b.v. worden waarin de volgende 

lieden deel zullen nemen. 

A.B.N., Investeringsbank (overheid ) 

Crow Zellerbach, V.G.P. zal participeren in het project d.m.v. inbreng 

in natura + enig kontantgeld, know-how en het leveren van de benodigde 

mensen. ( dit laatste is degelfde constructie als in Velsen ) 

Renkum I wordt juridisch ontkoppeld aan Renkum III. 

P‚Mr19 Dhr.Hebly stelt aanvankelijk achter de koppeling sne TEL 

P.Mr19 te hebben gestaan, doch vindt het op dit moment niet juist meer 

deze voort te zetten. De P.M.-19 staat al erg lang stil en de onrust 

onder het personeel wordt steeds groter.Hij vindt het een bigarre zaak 

en het begint langzamerhand irrieel te worden. 

Hebly dringt er bij de v.v. op aan de gesprekken m.b.t. stopzetten van 

de P.M.-19 zo spoedig mogelijk te beginnen. 
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De v.v. heeft gesteld hierop niet in te kunnen gaan. De v.v. kan ook niet 

goed inzien wat de verklaring in de wijziging van het beleid is. 

Na een uitvoerige discussie komen partijen overeen, dat Vv.G.P. een zo 

duidelijk mogelijke concept-verklaring zal opstellen welke aan de v.v. 

wordt gogonden en-indien dege acceptabel is- dan zal Het overleg in 

Renkum op gang kunnen komen. 

Dit overleg zoal betrekking hebben op doorgang van Renkum III en afbouw van 

de P.M.-19 en zal gevoerd worden met de O.R. en V.V. 

b )Roulerend detacheren d.m.v. .een rooster 7 

Dhr.Hebly zegt dat- gelet op de haast onhoudbaar geworden situatie 

in Renkum- V.G.P. een rooster wil opstellen zodat men op basis van rou- 

latie zal worden gedetacheerd. 

De v.v. stelt vast dat: 

- V.G.P. de stelregel op basis van vrijwilligheid heeft losgelaten. 

… V.G.P. er niet op moet rekenen dat de bonden hieraan medewerking 

zullen verlenen; 

… binnen het raam van het meerjarenplan V.G.P. enorme verschuivingen 

mogelijk zijn, welke d.m.v. een gedwongen detachering opgelost zouden 

kunnen worden; 

… V‚G.P, de voorwaarden zal moeten scheppen om het detacheren meer aan= 

trekkelijk voor betrokken werknemers te maken. 

Dhr.Hebly zegt niet gelukkig met deze opsteling te zijn. Hij had zich 

kunnen voorstellen dat elk geval op z'n eigen meritisch zou worden be= 

keken. 
V‚.G.P. zal zich vorder in de materie verdiepen. Men speelt met de gedachte 

om vanuit de P.O.R. een begeleidingscommissie te laten kiezen. 

e )Houtstoffenfabriek Velsen hiervoor is de goedkeuring verkregen om deze te 

mechaniseren. Koston welke hiermce gemoeid,zijn + 2 millioen. 

Dit project zal in het voorjaar van 1977 van start gaan. 

Aantal arbeidsplaatsen wat hierdoor komt te vervallen: 55. 

(het gaat hier om buitenlandse werknomers ) 

Het aantal werknemers is op dit moment 48 

Het aantal werknemers waar reeds oplossingen voor zijn 28 

Natuurlijk verloop 10 

Blijft over 
10 

d)Klachten personeelsstop te Wormer. V.G.P. stelt een brief van de P.O.R. 

te hebben ontvangen, waarin men z'n zorgen uitspreekt over het tekort aan 

direct-pergoneel. De lezing van V.G.P. is dat het tekort zich over enkele 

maanden zeer sterk zal doen gelden, men verwacht dat het tekort dan is 

opgelopen tot 25 à 40 werknemers. 

De v.v. heeft gesteld, dat wij de indruk hebben dat de directie van Wormer 

al enige malen heeft aangedrongen om de personeelsstop op te heffen. 

Volgens onze informatie is het te kort nu reeds tot circa 55 werknemers 

opgelopen. Veel overwerk en onderaannemers bevorderen het klimaat in deze 

vestiging niet. 

De v.v. is van mening dat naast de mogelijkheid van detachering, de per- 

soneelsstop voor Wormer dient te worden opgeheven. 

V.G.P, is bereid om een versoepeling van de stop toe te staan. Vooral 

omdat men onderschrijft dat het peil van de kwaliteit naar beneden gaat. 

hd 

e)Verpakkingsdivisie, medio april zal een rapport verschijren. Het ziet _ 

er naar uit dat de concentratie van Rotterdam- gezien de dagrmee gepaard 

gaande kosten- niet zal plaatsvinden. Enkelc belangrijke punten in dit 

verband; 

—- de totale Flexibeleverpakking wordt bekeken; 

— management problemen ( zal gewijzigd ronden) 

— nacalculaties zijn twijfelachtig 

Op basis van het schrijven van 5 december 1975 zullen op plaatselijk 

niveau gesprekken in deze divisie plaatsvinden. Het resultaat van dit 

overleg komt terug naar centraalniveau. 
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Schriften en Bloksmakerij Apeldoorn: 

Medio april zel een rapport verschijnen m.b.t. deze activiteit. 

In dit verband zijn er twee alternatieven: 

a) nieuwe schriftenautomaat (kosten 1,2 à 1,5 millioen). 

personeelsbestand zal van 48 naar 28 moeten. 

b) met dege activiteit stoppen, zodat er totaal 48 arbeidsplaatsen 

komen te vervellen 

Belangrijke vraag is of men het ondanks een nieuwe schríiftenautomaat 

wel zal kunnen redden. 

V‚G.P. zal trachten het rapport vóór de volgende bijeenkomst aan de 

vakbonden te zenden. 

Externe adviseurs. V.G.P. heeft contact met een 4-tal bureaux gehad 

om een aantal problemen door te nemen; Deze bureaux sijn 

—_ Berenschot; (afgevallen) 

— Horringa de Koning; ( is reeds voor B.T. bezig ) 

… G.B.A. ( Grafische Economische Adviesbureau 

— Mac.Kinsey. 

Overhead-kostenonderzoek: De kommissie Verlinde gal,worden bijgestaan 

door Mac.Kinsey. De overhead-kosten kantoor + 26 millioen. 

De overhead-kosten rest concern + 25 8 

Dit punt wordt door V.G.P. als zeer urgent gezien. De v.v. zal de 

concept=-opdracht ter inzage krijgen. Tevens zullen er afspraken 

worden gemaakt m.b.t. — uitvoering onderzoek 

— begeleiding u 
— rapportage u 

ook tussentijdse rapportage ) 

Sociaal begeleidingsplan: à 

Zowel bij V.G.P. als bij de V.V. zijn een groot aantal punten m.b.t, 

voorgestane wijzigingen van het plan binnengekomen. 

Binnenkort zal V.G.P. met een kommissie vanuit de C.O,R. een bijeen= 

komst hebben om een toelichting te krijgen. 

Hierna zal eventueel een soortgelijk gesprek plaatsvinden tussen vev. 

en C.O,R. godat het beeld waarover onderhandeld kan worden duidelijk 

zal zijn. 

Stand ven zaken V.‚G.P,: 
Bezetting van de machines wordt steeds beter, hier en daar zit men 

zelfs vol. De prijzen daarintegen zijn nog steeds slecht. Men verwacht 

een aantrekken van de prijgen in de maand april. 

Maand januari 1976 -- verlies 4,6 millioen 

n februarilN76 == # 25 " 

(aat het verlies voor de maand februari minder is houdt verband met 

minder productie-uren). 

Nadat de volgende bijeenkomst was vastgesteld op dinsdag 20 april a.s. 

aanvang 14.00 uur werd de bijeenkomst gesloten welke om 9,00 uur was 

begonnen en tot 15.00 uur 15 duurde. 

afschrift: A.v.d.,Veen — Rheden 

Wemmers — Velsen 

yv. Otterloo —- Hoofdbestuur 

Voorzitters B.L.G.


