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e ontvrlkkelings-
de volgende sug-

In aanslult,tng op dlverse gesprekken ove
mogelljkheden van Uw bedrijf veroorloof ik migestie te doen.

rdju

) - Ik vraag mlJ qf of _het nlet zinvol zou zlJn de lnspanningenop het gebf'ed van de offshore van een aantal uãIangrfJkä úã;í1"u"1n een gemeenschappelijke vennootschap te bundelen. gij het, ovårlwegen van een dergelijke bundeling kan ik mij voorstelÍen, dataandacht wordt, gegeven aan een concentratle van soortgefijke acti-viteit,enr waarbij aan een rulmere groep van bedrf jven dan r.H.c.en R.S.V. moet worden gedacht, doch dat tevens in-beschouwinE kanworden genomen in hoeverre een vertLcale concentratie binnen debedrtjfstak wenselfjk ls. Bij de laatstgenoemde mogelljkheiã ãã"aansluiting kunnen worden gezoch! bij de activlteile'n tot samen-werking, die momenteel door de r'.R.o. worden ontproold.
Om te komen tot een eerste aanzet ter realiseiing van boven:geschetst plan r^tl1 1k voorst,ellen, dat door Uw bedrijven nadere.uLtwerklng aan gen dergerijk plan wordt gegeven en sler ík het opprljs op niet al te lange termtSn een voorst,el van U ter zake teontvangen, hetwelk wij gezamenlijk eventueel met andere betrokke-

nen zouden kunnen bespreken.
'rk ben bereid om na uitwerking van een dergerijk plan te be-.zien in hoeverre de overheid financiële steun aan dè opzet van eendergelijke vennootschap kan verlenen. Leidraad voor de gedachten-

gang daarbij zou moeten zijn de zgn. speerpuntbenadering als uit-eengezet in de Structuurnota.
Een brtef van dezélfde inhoud zond ik aan de Raad van BestuurRijn Schelde Vero1me. Afschrifl van dit schrijven zond ik aan deBeleidscommissie Scheepsbouw en aan de IRO-ten einde zorg te dra-gen voor een voldoende coôrdinatie.
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INI,EIDTNG

ÌIet doel van deze verhancleling is vast te leggen wetke factorenen overwegingen tenslotte hebben geleid tot.hãt neerreggen vanmijn functie al.s algemeen d.irecteur van rHc Gusto B.v.
ofschoon ik daarbi.j tracht een zo groot mogetijke objectiviteitin acht te nemen, blijft, rret hier gestelde uiteraard mijn per-soonli j}<e visie.

De hoofdstukken zijn als volgt ingedeelcl:

A. HistorÍsch oïerzicht tranaf begin 1975.

13.. Bereídso¡ri-wikkeling .i-n rie Nederrandse scheepsbouw.

C. Beleidso¡rtr¡¡ikkeling ten aanzien van fHC Gusto.
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A. HÍsto::.i.s;ch overzicht-. vanaf bcc¡in 1975.

Bij de aa¡lvaarclillg van niijn fr*rctie op 1apr.il 1975 hebÌ:en de
volgenrìe: overveg.Lngen een dor:r::slagçlevencle rol gespeel4:

1. Va-¡i de aa¡rwezi.<¡e niogel"ijkheden vornrle Gusto cle grootstr:
uitcl;rgirr<,7.
llet i:+dri. jf verkeerde duj-delj-jk in een cri.sissituati.e.
Daal:t:r:e voel il< rriij van natrrre aangelrokken. ook in nijn
vr-rrige l¡etreki.-i.ng heb ik steeds de ueeste bevreciiç¡ing
gevoncìan in het- oplossen vaÈ clcloÎ: crisj-sel.ementen gelcen-
nerkt-.e ¡::lohlercn.

2. De el.ernenlen al.gemeen mânaclement en iret bedrijven van
tech:riek o¡r hoog n.iveau peslen uitstel<encl bj-j r;tiju capa-
ci- tci" tcn en ar¡bi.t'.ies .

De nooizakelijke rarìd.voor\{¿rarden orn te slaqen
lekc:t: aanr¡ez.ici. l{et. narn*, de onvoort*trardeli jke
toezeggi.ng cial j.¡r het Ìreclri jf groLe betiraç¡en zo-rtclen
woi:derl r.¡ei.nvesteerd en heL ve::t.r'ol1viet1 en de ruggestelrn
van de ftaå.d van lJest.Lrur.

Door de Raad r¡an Best:unr v¡c.rcl ¡lij als hoofdtairk tneegegcr?en
het beclr:ijf or:cler een behoorlijke m¡Lììagetïe¡ltscontrole te
k ri. j <¡+n

Pr:ojecten verLoonden excessj-eve c¡\ters.;chrí jcli.nc¡erro zowel ir¡
t-ijcl (ten opz-i.chte van dc pl.anning) ais in qel-d.
Dat ciaarf-oe þr, gani "qâl-Õrisjci'ìe irig::e5ren noodzake li- jk wal:en,
werd terdeqe irrge:;ie!1 .
AchLe¡:af maq wo:r:d*n r¡ast"gest-"elc1 r daL cleze o¡:clracht met
srlcce s; i.s uit-clevoerd.
I¡: l-976 zijn ¡rro_iect.en vriirvel ae¡nder uitzoncle rinq op tijd
en vertoTren positieve financiðIe Dar.Jss ten opzi.chLe van de
verr..'achtinge¡1 . Or¡er 19?6 b'ür.1t voor Cìusto een b::uto wi.nst
van olr{ievee:: tien rnj-ll.ioen gulderr ven'rachi:.
ofsctioc:¡l n.ilr"¡:rx;r per:fect, fr¡ncl-ir-¡neer:l de orjg,ïti:i¡rtie. naar
be]ìÇrcür zeker -in vergel.ijì';inç n.<:t at:c1ere soortg€jfijke
be:C;':'- jvr.:n.
Ool< c1e r-"el.aties tussen c1j-rcct-ie cr::c,:r:zíjc1s en st¡rf en overig
personeel auc'rcr:aíjcls z;íj;i ea,nzie¡llj-jk rrer:beterd ten opzichte
van het verledetr. Ilit kont to,.: uibinr¡ in het beilincligen va¡l
sol"licitatieprccedu.res v¿rn een að¡t:al staffrur<-:t-j-o¡larissen en
i.n c1e sfcer r.;aar-in contacten meb de ondcrnenri-nqs:raacl plaa-ts
vi¡rde¡r.

hlaj.; niet vol.gcns de ven.r¿Ìchei.nqen is rterlopen, zijn het
investe::irtc¡si:r:Ie j"c1 en het al.r;eneert belr* rtl ten e.anzien varr
Gust.o. r¡¡¿larin i-r3]n sl--.eerlfi tl)¡Jnelrlende divergeutie v¿rrl opvaL-
tri¡:cen.is o¡:lsta¿.it t:u;serr dr: ilaa'd ve¡"l llestuur ell d-e Gusto
dlrr:'::ti..e..

llen ¿.¿¡nzion vür ):et. j-¡rvesLelirrqs;i:elej-C zijrr de vol.getrcle
nri j J-¡ral.erÌ t-.r: vo ¡:iro icicn :

3

n5, ,!'o/r{,

{,8,{,,',
(itt*fü ud-t'v" r

l.le<'l.ccl¡:i.i.r¡ri viÀu do Iì.aad va¡ì 1J¡':stttu-r
a¡jn r1rj. j, dat e¿n åoo1: Nar¡c.ì.consull
rri t:r-;et¡cr-l;l: s; Lru¡:t.'.:uq;Iau o¡: korLe
bei:1,¡i. jn zo-J.'r,'crde¡1 a¿:ni:csti:cci.

fcbru¿¡r i 1.975
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mei 1975 Preseutatj-e va¡r dít plan aa:r de staf
¡ûet aankondigi.ncf d¿it dit c1oor de Raad,
va¡r llestuur' bíj Commissa::issen van IHC
ter gocdJreuring zal rvorden voc'rgelegcl .

octobei' 1.975 IIet pl:ur is i,nmidclels gewijz.iqd door j.rJ:rcng
va:r C.e Gusto staf en, çlezien de flnanciöle
posì.t.ie vðjì IHC' opcesplitst in vier pha:;en.
De Ra.ari r¡a¡r Cc¡inmissarís".;en kt:urt de phasien
I tct en ¡net 3 qoed, het.geen overeenkc¡¡tt.
met een iuvesterring l¡¡ln ongeveer vijfti.-1
mill.j.oenr en te\.(:ns de orrnrj.dclelli-jke aalr-
l;esiedilrr¡ van cle ¡rirasen la en lb, o\¡ereen-
J<omende net c.rngeveer: acht míll.ioen.
Dít w-e::d meclegedecld aan het personeel, en
geil.lustreerd Íret: ee¡t lnaciuette i¡r de kent-i¡re.
In de daerrcip voj-genC,e maa¡c}lr: stac{neerde
de aanbestcdinq vanr phase I hoofdzakelijl:
op fo::mcle, ¿¡<lnrinj-stratj-eve puntcn 

"

nei 1976 De Raacl van }Jestuur licndj-gt a¿¡n, dat het
werf¡lan in zi"jn <leheel is geairnuleerd-.
Kort d¡"ar:op client de dírect-i.e var¿ Gusto
een be:lej,ds¡rot.a i.n, vraarin btrc¡re¡re¡r het.
zogen aancle rnin j.v¡e :: fþ 1 a:r nìe t e{: ¡t inve s te ::in g
van twintig mill.ioen.

septenber 1976 llet r¿circit duicle1íj)r, <1at- ooh JreL rní.nj-*
rver:fplan ¡riet za3- wo::<fen gerealiseerd.

ft f*" aanz.i.e¡r van lìet algemeen beleid zijir stceils ¡n+el:
problenatisch geworden :

f . ilet f u:rctioncr:er: als of f:shr:re dir¡is.:i.r,, ,
Iìen gei-ntegreer:d Lrr¡leid vo*; c1-e gerhele offshöy-e <lir¡.isie"heeft dc Gusto di.rectie Eibeç:cls voÕt: ogcn q¡estaarr.
Dit br:engt. echter rvel met zj-ch lr:ecje , clat de "ilrte¡:faces"
'Lussern c1s vr:rschille¡rde wt¡rl<maatsch;r.3:p-i. jen goed- qereqel<l
moet-"en zijn; rÌ*L nare de afbakcningen t-r¡sset Gu¡;to en SBl'1

v¡at l:ei:ref:t engi-rrce:'j.ng cn die tilet Gr.rsto Staalbou.r¡ r,¡at:
Lrct.:rr:ft speci-aJ"istis;che cc¡r:;trucÈics zijn stceds eerr pr.:nt
v¿x-l ciiscussS-e g,:lr'*ee;L. 

"
Ilet. Lie-ì.eic1 v¿rn de lìa¿rcl van Ilestuur her:ft tenslotte
sev-'¡:sul-teexd i-n Ìret g'eheeI o¡tl-:<:ffe¡t v¿l,¡i de divisi.estructuur,
alt-h¡ns íntern.

Het ¡:e rsonee lsi-:e le j"El.

Uierj-n zijn cle Gust.o elj-recl-ie sl-eecrs zv¡aardere lrei-:erkÍnc¡en
op{-të l-3çd .
T¡r l:et lj.ci:t v¿¡n cLqr algemene cy'isissiLrrat'.-ie þ';.rarÍn IliC zj-ch
bevinrll-, liei:g*en ee,¡n l¡oocl:z;a¿ru, tc:t. cc¡lLralisai'ie ¡:ir:l: ziclr nree
b::enqt.f rìr¡gr: c.r,i i: gexecirtvi;;r.rrl.LEil z.i jn, voot: c1¿,: G.;:.;t:o di::ecti-e
Ìreef.i:" cii.t, een ver.nj.n<le:rd r-¡eza<; irij het eiqen per-consel tot:
gcvol.:¡ c¡eliad

a
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rn mei 1976 werd croor de Raad van Bestuur aangekondigd, dathet de bedoering was, dat Gusto, in het kader van de herstruc-turering van de Nederrandse scheepsbourv, in de toekomst geendeel meer zou uitmaken van IHC.
Iliermede werd een verschir- van inzicht op ee¡r fundamenteerpunt trrssen Raad van Bestuur en Gusto clireetie een feit.De discussies hierover hebl¡en voortgecluurd tot eind septemberL976.
tlet ís duidelijkr dat een dergelijk veråchi.r van inzichtblokkerend werkt op elke oplossing, ongeacht of zulks nueen goede of ¡nlnder goede oplossing L,eireft.
rn dat licht bezien is het beëindigen van nrijn functi_evoor alle partijen een gezond.e zaa]<.
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B. ßeleiiìs;c:nttr'iiikel.i-¡rc¡ Ln cle Nederla¡¡clse scher¡ ¡rsl':our'r.

Bescirour,¡en l*ij de lfeclerl,.rnd:;e schee¡lsbotu,¡ als één bedrijf
met als veì:ar'lt1^¡oordelíjk topnanager de ninistçrr \rarì Econoinj-sche
Zake¡r, cle ireier l,uJ:bersr dar ziet deze toprranager zicir gecon-
fronteerd ¡rrlt-. t\,ree groLe probleruen.

I. Ëen o\¡ercapäciteit in de v¡erel-c1 .

2. Ilen exce:s;cÍef koste¡rniveau binnen NederJ,ancl .

I¡at cllt de tr+ee hoofclpunten zijn, v¡oi:dL door eenieder beaarnd"

Het antv¡oor<l dat de rni¡rister geeflr is tvreeleclig:

ile Nederl.a¡dse caipa,citei-t moet rnet tenmi.nste 30t v¡orclen
gc reduceerd.

De zogenaar,'rcle speerpuntinclustrie nrr:et hehr:uc1en blijven.
HiernioCc rsc¡rdt beilr¡t:ldr dat rvij ons mcuten concentrrlTer¡
op zakc,:n rnct hoge vernuftswa.arô¡:, net' ar:cle::le weÕlîclen:
c1c errc¡ineeri.ng en h€it "Ìrorloqerrerli".

De r:erLu.ciie van de l.lec.¿¿rlandsc sc.'heepsl:cr:v¡capecj,teit tot' 70ea

van het huidi"ge n:i"veau heeft rr'ell.icht tol: resultaat, cl¡rt in
totali,tej.t. iets r¡)j.ndílr gesr:Ïrs.iil.i"eerd zou ¡no.ite¡r v¡orcle¡r d-an

Ì:i.j handiravi.ng van r1e capi:.citeit. i',eker Ís ilit gcr:nsz,i-ns,
aangezj-e:r gr-ote bedragen voor a.fvloeilnq'en gcr:(ìserveer:d nioeten
worcl:¡r "

IleJ-anç::ijker i.s, dat elj"t uitgangs¡.,unt varl c1e m¡ì"nist€r gcen
er¡lceIe lrj.jclreige le',¡e::t tot opl.oss;i-ng van de tr'iee hoclfciprcblcnren.
Voor de o\rerc¿lp¿ìciteit-, i-¡r <ie werr¡1.c1 i.s het vol.st¡:eki. irre l.ev¿r¡¡i;
of tlederl,eurcì 2ç¿ of i-n4en t¡erÊl.clm¿l¡:Iita-a¡rrleel l¡ezit.
I'i¿rt br.:trcft l¡et koster:ni-vei-:u, l+e::kL inkr:inpi.nc¡ eerd,'r kos'Lett-
vcrhorJend d;.:,n *verlage¡ld.
Zou me-n Ce berlr:' jven nÐ.al: evenrecl:i-ghcicl in ca-¡raciteit-. r'e¡,'¡nin-
dere¡r - en d¿r¿l:r ziet iret naar ui'h *, ilan geefL een elenent¡eire
"brea)', cven" l:erekenj.llg aan, <lat dei kostprijs pe:: cenhei¡l slechts
hoger karr v¡<>rCen,
l{j.et rrj.nde:r: belangri jk is liet ncqatieve psyc}:o}.ogisc}re effect,
dat- eeri <i*rçitii,jh u.i.tEatrgspuni- net: ::j-ch r:¿:el::::.nçi" feder zal.
r:i"ch a.i-'t'r'r,rgen crf hi-j bij ite,r 30t a.fr¡allers of bij çle 70e¿ ()ver'-
blijvers z¡rl i;eho::en. D¿r?je .x:,:(¡l<erheid leidt iìe aanclacht. af
van ireî: vterk, ¡rreL al.s dj-:;cct gevoJ-q cen ver:rnj.nde¡:ende pro<luct-i-
vitei L.

lie¿ tweei"t<: prrii't. van d(ì rnj.nj.ster, de zc'genaa¡n,le speer;:unt*
irenader:irig, brengt ¡:':e t zictr rneiie, d;r1: becl:--i jv<tn o¡i ar¡der'È
rvi jze qeg.ïroel-reercl zr¡l.l-cn noet:r:n v¡orcle'n. Ool.. dj-+: b¡:e¡ictt o¡r::eker:
hei-C voc.¡r cic Lretroll!:rir) rìc:(l(:r.Jerk¡:rs rireL zich r.'.re, C4r ]:-<>rtr: tcrriri3rr
i.s d¿¡¿ ooli ie.: r'eiien,?ìi i¡:r:t t-:en ve:1l-i¿.¡çjrincJ i.lr p1-ae.ts v¿rl ne'i: eerì
ve rl¿rgi-r¡g v¡-in lrc:l- kostrüniveau.

Lli j c1e s¡rct'l¡rlrnlbt-'rr aclerj-ng zeLt z:i jn çr:otc vrilag L.el,.en:; te
]i.).¿'.¿rLr;r:¡i.
I.k:t <;ctii.ì-gi v¿rn ärr:ocíantir.¡, rrat¡¡l{),:ï r.,'j. j vr:,i: anüer:r.-;Leli-eir, riat:
hei-" ()i) r1e lanr;c duu:: h¿iaLb¿r¡rr z¿rl. l:J.j.-i]<crl¡, dub v;1.-i Ìtr:t d¡:'nl."wr:rk
vt:.rr.j-c:ht..err rrj-r ¿ì,ncl€lro vo.l-lic::':n bet <jo':r,rr:r:k. l{cc}i }r1.o1.or¡j s;c)t

I

a
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ncch st¿ìb,i"stiscir is e:: eni.ge grond om te \¡erorlderstellen,
clat rçi j -i.:rtelligcrrter: zi jn dan a:rclert:n.

De waarc'je vãll onze engineerin<¡ .is niet zo zeer ìret ver:¡ruft
dat er aar¡ tern g::o:'rd:;1.:g ligt, a.ls v¡el c1¡rL de uitgedaclite
co¡tsLrrlc;t.ies i¡r Ce ¡iraicti jk be¡;roefd zi jn
llen telce¡ring d:i-e ¡neer malen v¿o-rrl¡it heL bectriif met cor:rectj.es
i-s Lr':rur¡gestut¡rd n¿r-ar de engineer:ing afdeling. heeft verkoop,--'"aarcie. Al.i"eeri ciarr ]:a-n redelijkerwi.js esn gararìtie r..'orclen
geger./en, de.t., indien het br:t:::effenc-le prodrict naar c1c tekeni-ng
wordt gcniaaJil, clat ¡>i:orluct zj.jn functi.e c-¡oec1 zal vervurren.

zoude¡r vri.j ons co¡icent.reren op u"í^tsl-uitcncl engineerj-ng, da¡r
is het gtvaar ctrÐÕt,. c{at clii hct kara}itei: kr.ijgt va¡ droog
z\,¡ërùffin oi- papíer n¡rt ma]<en, zaa7.s het hoofcl van het t4.'1..I.
het ee¡r:¡ l-reffe¡rd r¡i.tcfu:uk1-e "

De conclusie is, clat ee¡l irelalrgr'ijk stuJr hardrvarc prod.uctie,
hoof<JzakeJ-ijk van pr:ot',otypen, ono¡¡tbeerl-i jl-. -i.s.

Naar: mijn meninE .is et¡¡'¡ alter:¡ratief bcreicl clat Ì:etere kans;en
bi.edt, rvel degeli jk moçcli jk.

IIet eersi-"e hoofdprcrblcern, cle overcapacitr:if,: in de vrnrelcl,
die bepalencl is voo¡: het-. internetional-e prijsni-veau,
val.t l:uiten de i.n-"'l.oaclsfce:: rzalr ons lancl .
Deze f,'rctor rso::cli; c¡..'crheersr:n.i be¡:aa]-cl cl.ocr Jðrpê¡'r ciat- ¡nei:r-
dan de hej-ft r¡¿rn iìe wereJ-c1car¡:acj-teit be::j.t..
l'ieer dnn eniqe c1.::ul:- i¡i.tosfener bij interna.b:i.anale oriderhancle*
J-ingen kunnen wi j varrrrit lìec1e11a¡¡cl niai: ifu>err.

Iiet trveecltr hoofrlp::obJ_cem, het hoqe kostenniveau, f.igt r*el
):i¡'lnen r:nzr: invlseclsfeer
lret bel,eid r.a.l't Eco¡ro¡rj-sche zake¡r zou er()r.ì gcrj-cht nioet,en z3.jn
orn clit pi;ilt tia:r t"e pa)<ken. Dit i:cl-eken'L, <iai; gelcl slccht.s z-e+o¡t
r¡oel-en r¡oi:den uitçc-:qr:ven vooi naa.t.r:egelc¡r clie Ìret kos;t--¡irijs-
nítreau rraar henederr brengen. Iinj_c¡e rrraatre qeleri zijn:

- vervroegcle pensionerirrg
- sluitillg van te enen male on.ren<jabele eenheden,

en ze];er nj.et zoa-ls nu het geval is, Ì:c:,c1:eruglt:;encien va:l
<le <ii i¡r:r:se becri j fs;grootten b¡--:¡:eden hel econç¡ni.scl¡ vereis¡e
¡ni.nilrr.rr¡l

- cìi e¡":t* inve :.;te ringcn
- o¡: ko:;L;>rij*e1'¿¡.1ag1l'rg ge.richf:e researe;h en ilevelo¡rrnr:nt (r,alçe

enclj.¡iccring) .

Fusies er¡ he]:stTucturer:irrqen zoixlen ze>veeJ. rncge li-])< nlcete:l
v¡crden l;.:pr:::k.t e¡l aivloeiing zorr slec-{:t.s op vrj-jvrilr:i_ge }rasj.s
rnoel-en nl.aat.s vinile,n.

Ä1lee:¡: ¡ì¿..¡: z:ullrin a,l.J-.: betrokken?n ee¡r volqtoencr: gevc:el r,;rn
'rt:i-1j.c¡li<:.i.iì lir,'lj->b,::.¡r (.)r'Ì1 vún h¿r¡te te ku.r:nen rnsel..,erk¡.:lr ;.ra¡r cle
qe\'{enr,:trc vcr:J_;lg-ilrg v¿r} het. kosLpri j:;;rive;trr 

"
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X

C. I-le leiclso:rtwikkeli-no ten a.anz.ien vari IIIC Gusto-

Wat bet¡eft cle offsho::e, q¿lan de gedactrten uit naar een
Nederlandse offshot:e ve.nnootschap, r.¡aarin alle offshore
actj-vj-teiten zi jn gebun<leJ.d.
Aan cleze conceptie kl-even naast d.e l:ovengenoenlde nog een
aantal ¿urclcre bclangrijke t¡eznaren.

l. rndien er onvoldcrende vrerk crp offshore gebiecl verkri,jqbaar
j-s, dam z;rl l¡et- niet langer nogelj-jl: zijr: ancler rver]< aan te
trekken.
D,it j.s juj-st een vãn de sterke ¡runten va¡r Gusto gel.¡eest-..
l¡r het-, ver:l-ederr heeft Gus;t:o sk:chts qedurcnde clrie opeen-
voLccnde jarren uitsluitencl of¡îshore r,'er:k geclaan.
Gusto i¡eçft steeds vrerk aangen.otiteri C.at als kenme:rk hacl ,
daL ee¡r :¡ekere mate 1¡an speciali.satie vereist v¡as. De
¡.r::ciluctbn::eeks uiL het verleden geeft daat:r¡an mónig
voorl¡ee -ld:

- bagqe:llnaterieel
- lira¡re¡t
* L:rugrgen
- sluizt:¡l
- hoclgc,,vens
- veerboten
- vracl: t-schepen
- d::.ea gr.'J.euge lboten
* polycster jachten
- mi.jnr:;rvcc;ers
- ma1;eriee:l voor mijnen
- de rneest uiteenl-opencle producten voor dcr offshore
,'. i¡r<lustriò in het aleemeen van tltteicJen ontt:e,r14y'r;

IJeL is dui"ûeli-jk, c1a.t het de nieuwe offshor:e vennootscha¡r
triet gt:c1t:ven zal zÍ.jr: z:ich even flexiberl op Le stellen.

2. De clrdeis voor de ¡rj-eutve venn.coLschap zuJ.l.en veLn de overheicl
moeten kq.x¡r:rr.
Ifet l.lcci.e r:].¿rnilse pl.aL zal" slechts \zoor een zeer krein çerleelte
de capac.it,cit kurrne¡: vnllen
IIet overj-q() zou tnoeten ko¡nen v¿rn ontr"¡iki.;el.ingsprojecten¡
waarbij l'leder:I¿rncl ¿ran amtrviklcelingslar¡cle,.n aanbj-eclt hun olie-
vel.ci.en op z,ee tot onl.¡,;íkkeli.ng .l-e l>r'enqe:r.
Itìatuurli.jk is het in begi-nsel rnogr:lijk ook- op de j-riternat.iorrale
rna::kt r.ver:J.¡ aan te trekken, rrraar daL clit. zal Lukl:eno li" jkt--
onv¡aarscirijnli,jlt. l.iul-ti.national.e ol-i.enaa.ts;chappi. je.n zr-rl-len rle
voorkert:: cJtlvÊIl aari v::.i.je onder¡renf-ngen bovcn een gend-nati,onal.e
instellj.¡ic; a.l.s Jrr:cloelcle oJìfshr¡re vennoot.schap. I)aarnaasb
speelt-. ltct: i¡ls:t>elc:n o;r ee¡i tr)s¡lr:ircrrci ¡:rotectj-orrisrne bi'j toe-
t+;i.i:rÍng v¡rrr orCêrs eetl grote rol-.
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3 tn cle: offshore ):I.ijft een sjalìenwcrkÍnçT, iretzij nei- de
Aut:i:-i kanr:n, hetzJ- j r.net cle i¡rirnsen, een noodzal<el.iike
voor:r¡aarcle on¡ t-.ot een top{-eclrnisch nj.r¡e¿tu te qe.r:aken.
Gustc¡ heeft cìeze lijn, met nanre ten aanzj-en va¡ de
Ftîar:r;en, stÉ:eds gevolgd cl.oor zelf enige schaP,el-s va¡ het
geltee.l ier har¡ä te lremen en te ontn.i]<kclen en deze uit.
te r.¡isselen tegen knou,åor+ uit F::a¡kr:ijk. De sa¡r-renwericing
met f¡oramerr'C.F"P. en I.F.f:. ler¡ert hie.rvan menig voorbeeld.
Dat l.lederland lret qehel.e offsÏ¡ore gebied r.¡at bet¡:.eft
research en clevel-oÞu¡ent zou kunnen hrestr:ijken, ís een
ficLj.e. Ilet c.¡<lrzolg zaì- zíin cla1- hert vereiste kr*¿rliteits-
niveeu rriet r'¡orelt bereikt tctrl oevolcte valr versnipl.rering.

Het ís <luid*lijk, clat in c1e nj-euwe vennootschap RSV een
zc:c¡: bc.¡l;:ngri.jke xal zaL spelen en ook op het al of niet.
sl;lqcn va¡r de Jlusie een Jte lamgrijke in.¡lcecì zal uiLoefe¡¡en.
I4ånlic(-:ì: vrij ):ec'li::rken, dat LlSV cre eigcn fi:sie¡:erikclen nor.¡
¿rl"le::riii¡rst te l>cven is, cla¡r moet worcic+n ve:rsacht cl¿¡.t het:
lang zal du::en, voor<1at ecn slaqvaarclige orgalisa.t-le
aan**ezig is.
Dit l:et.ekent, dat in cle kottclrcle jaren, dic zoals .iederee:n
wect, rnceilijk ztrllen zi'jtt, de fusieperikelen als ext-.::a
hancri-cap zulir-:n lçerken.

De Gusto dj.rectic heeft zich dcrha.J-ve scep'cisch opgesteld
tegenovc:: cieze concept-i-e en al.s alternatj,eve en te ver]<iezen
i¡el.eicl:;lijn voorclestel"d cle hr.r-ic1.i-ge ventle()i.schapsstructutrr
te ha¡-rilh¡.ven en c).aarbij

t

)

te rve;:l<en aan een drastische vc:rlat¡j.nq van iret kosten*
nive,lu

het l.,araktcr va¡¡ gespecialiseerde, doch allr:ou¡ici sc}:cre¡rs-
vrerf te hanclhav¿rr

3. <]e cffshr:re enc¡ineei:i.ng ver:der te ontw:'.kkeJ.en.

D= vraaE lqçestel.d wor<len v,r¿ral:on de l.iecle::landse scheeps-
lrourçers zich zo gellal..keJ-ijl< hebben neerqeJ.eç¡c1 b-ì.j de van
cverhei-clsih'eqe en van va]ibontlsrijdcr afko¡¡rshì.çre ui-Lgangs¡r'mten.
De "¿eri<1¡rr-'ing is nii'ins inzienr: .c1e vr:3-qer.tcie:

St.e 1:
Er zijri twee Jrel.ej-<lslijnen
een J:e i.c:losl-ijn À ¡:¡eL ee¡r erve.i:levíngsirans vooï het. hedri.jf
va-¡r BOt en úen ka¡is rr¿ur fal.cn i";rn 20?
(:n erlrì be.l-ejcisl-j"in B l^¡a.ar ïrel- Ir]:€lcj-es aniìe:rso¡r J5.gt ni*t ern
ove::lcvi¡rcrsk¿ng v¿rn 20t en e€n k¡¡,r¡s va.n ni-ç;lr:l-,ke¡i r,'a.n B0ç3.

Bij Ìiet vclgr:n r'¿-¿r L;cle,i-cls-!.:i.jn A z¿i r:t-hl.r--::: c:vr.:ntu.,jcl. f¿rlen::.e:clrt_.gtr:cei';-c a;:rn <.le ]tci-¡rr¡kl:t:¡t f.ç¡-rnatia.jct: vri:1Í¡.li:':¡r v¡crdcil r ti:rvli j I
bij bei.t:-ic.ls;lijn lì spr^ake j"s v;t-¡ <ie:ir cc.¡.l,lc,ctief f:al-err of rçel
d<¡ L,:.,i'¡i,r¿:i;!.a(lcr: z:r.i- cle:r:n venvi"'j i: t::rcJ:i'-en, r-:lr:il;',L lri-) rrieL ð.rici¡¡rs
l¡eeft c¡ee1;'.;.rrr cìa¡r r.j (:Ì¡ r:r¡:1-oriìll r:rìn ¿:.a;t c1e j.¡rir,:i-cirt,rn va.¡r ile
rnin.i.si"t r vc¡.:i I{cor;otilis cìle'¿i}11,,..n ¡,:rì-ì ¿1Ììiierl-lr¡.

4
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Dé;rngst ç'r "i.¡l cltl oc;cn van ir-:c1e¡:ee¡t te falen Ís bij de

rncer';Le t-cpln::,ltarçcrs zo g1-cot, clat i,i-j bet+usL of onJ--err'ust

J.ir¡r:..:n voo:: J:el.eiclsl-i-_] it lì , r'ta.atïb.i- j e en pcrsoorrÌ.i ji" falen
.j l: uitclr:sJ-oï.etrr ooli al lrs:tekellt zuiJ(-'j, clat d': organisatj.e:
hr:t sl.achtof:í:cr l,¡ordt"
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Aantekeningen (vG) van twee bijeenkomsten in augustus L976 van de RvB
(compleet: DS, vO, BS, DB) en Directie Gusto (compleet: vG, Bx, Si).

t2/B/',76:

DS:

Vertrouwen in markt > gering

In management > nu goed

vO: Geen financiële ruimte fniet beschikbaarJ

markt offshore en aanverwant: belabberd

Grote werven zullen meer penetreren in gebied van de kleine.

Afmetingen in offshore nemen toe: Gusto site te klein. Bdrijfsgrootte/object
grootte.

Productmix ><bedrijfsgrootte handicap.

Sj: big fishes (niet flexibelJ> niet in Nederland, te duur. Dus in Nederland mikken
op tiny fishes en Licensing.

DS: vergelijking met aannemerij. Nadeel: wij blijven, zij vertrekken nadat werk
klaar is.

vO: Mitshubishi baggerspecialisatie. Mitsui: offshore.

DS: bedrijfsgrootte een orde mis voor goede penetratie

DS: Geen autonome beslissingen meer mogelijk. Directie Gusto emotioneel
betrokken. Toch grote geheel zien. Inbreuk tegen grote lijn ga je aan kapot.
Mening van RvB: Vinden technische know-how + naam in offshore gebied
excellent is. Productiebedrijf Gusto eerder handicap ( 1. Outillage, 2. Physieke
afmetingen, 3. In duur land, 4. Concurrentie om on sheen). Zoeken: Koppelen
know-how aan grotere productiecapaciteit.

Geen overflow uit bagger te verwachten.

Stadia beleidscommissie:

L. Alles blijft zo het is + steun
2. Wat er op lange termijn gewenst is

Sj: 30 man Gusto gaan elders werf maken, bv in Zuid Amerika.

vG: Sulzer analogie.

1



Kopie aan: Ir. J.T. Tromp

MEMO IHC HOLLAND Nr Rl-187 Datum 5 7 1976

Van

Aan

Betr

Raad van Bestuur

Ðe hieronder genoemde heren :t

Lange Ternijnvisie

A. Bouman
A. Beversen
Ir. R. Smulders
Ir. J. Stam

IHC De Klop:
Ir. T.P. de Jooden

IHC Verschure:
G. Fluit
J.N. Koutstaal

Ir. J.M. Donkers

DMN:
Timmer

Smit a Bolnes:
Drs. c.?ü. Ðreijer

a

Navalconsult:
Ir. V{.L. Bastian

Smit Engineering:

zDt. Ir. L.A. van Gunsteren
J.D. Bax
Ir. J. Sjouke

fHC Gusdo Sfaalbouw:
Th. de Kleijn

lHC Holland:
Mr. R.F.W. Boom
D. Groene\iregen
D. de Haan
Drs. Vü. de Mooij
H.J. Mulder
Mr. K. Toxopeus
G.J. Veen

trl

Mijne Heren,

Wij zijn bezig met het formuleren van uitgangspunten en
richtlijnen voor ons beleid op langere termijn.

Íüij stellen ons voor aan dit onderwerp met U een bespreking
te wijden op

VRTJDAG 13 AUGUSTUS 1976 om 10.00 uur

te onzen kantore. Vfij zouden het op prijs stellen, indien
U d.eze ochtend. reeds nu voor dit doel zoudt willen reserveren.
De benodigde stukken worden U t.z.t. toegezonden.

Gaarne ontvangen wij bericht of op Uw aanwezigheid kan worden
gerekend.

te

D.L.H. Smit

:t I¡lC Smit: IHC Gusto:

ña

t

M.T.E.:

c.P.J.



IHC HOLLAND

Aan de Heren:

. DirecLeuren van de werkmaatschappijen

. Hoofden van Dienst IHC Holland

Rott€rdam,

Rl-209
10 augustus 1976

Mijne lleren,

Ten behoeve van de bespreking op 13 augustus a.s. om 10.00 uur
te onzen kantore, zenden wij u bijgaand memorandum R1-208 d.d.
10 augustus 1976, hetwelk u als uíterst vertrouwelÍjk dient te
beschouwen.

tend,

D.L.H. Sndt.. t)rrwL
(

d\Þ C^t\

NV lndustrloele Handolscomblnatle Holland Marconlstraât 2 Rottordam Teloloon (010) 7650Ss
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VERTROUT^TELIJK

RvBr/ ju
R1-208
10 augustus 1976

MEMORANDUM

van de Raad van Bestuur aan de directies van de Nederlandse werkmaatschappljen

en hoofden van dienst van IHC Holland over het beleid op langere termijn, in
verband met de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse scheepsbouw

1. Inleiding

Het door IHC Holland te voeren beleid zal de onderneming in staat moeten

stellen door de huidige crisisjaren heen te komen en tegelijkertijd haar

posítie van gespecialiseerde kapitaàlgoederenproducent daarna te handha-

ven.

ltet beleid van de overheid fijkt uit te gaan van de noodzaak de capacÍteit
van de Nederlandse scheepsbouw over de gehele linie te reduceren, wellicht
tot 708 en mogelijk zelfs tot 50? van de huidige capaciteit.

Als enige duidelijk qespecialiseerde grote onderneming binnen de Neder-

landse scheepsbouw heeft IHC Holland steeds het standpunt ingenomen dat

een derqetijke ongenuanceerde capaciteitsvermindering voor haar geen

oplossing biedt.
IHC heeft dat standpunt duidelijk te kennen gegeven tijdens het vooroverleg

over de vorming van de Beleidscommissie Scheepsbouw.

Het is in het lícht van de ontwikkelingen van het laatste halfjaar de

vraag of ons standpunt bij de overheid vol-doende erkenning zal vinden.

Vanuit de kring van directeuren hrerd, o.m. in de vergadbring van 31 mei,

nog eens benadrukt van hoeveel belang het is een eigen strategÍe te ont-
wikkelen met als d.oel de v/tardevolle elementen voor IHC te beholrden.

Deze strategie zal duid.elijk rekening moeten houden met de ontwikkelingen

binnen Nederland en het door de Beleidscommissie Scheepsbouw uit te

stippelen beleid. Daarbij zullen politieke motieven meespelen, hetgeen

bfÍjkt uit de duidelijk verschillende intentieverklaringen van de in de

Beleidscommissie vertegenwoordigde çtroepen, t.w. de overheid, de vakver-

enigingen en de ondernemingen. Een volledig autonoom beleid voor, fHC

binnen Nederland zal binnen dat krachtenveld niet goed mogelijk zijn.

./z
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Het door IHc op te stellen strategieplan zal tweeledig zijn, daar het enerzijds
gerícht zal- zijn op de korte termijn en daarbij een op overleving van de crisis
gericht beleid zal dienen te bevatten en anderzijds een lange lermijn visie
zal moeten geven, die bepaald zal worden door de te verwachten ontwikkelingen
binnen Nederland op maatschappelijk gebied, in relatíe tot de economische

ontwikkelingen in het buÍtenland.

Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste invloeden we1k9 onze onderne-
ming ondervíndt.

2. Marktpositie

2.1 Conjunctureel

N¿ast de invloed van de algemene recessie, die overigens ="hoorrà.tend in
bètekenis afneemt, ondervinden wij ín volle hevigheÍd de invloed van de

kritieke positie van de wereldscheepsbouwsituatie.
De hoofdzaak hiervan l-s de ineenstorting van de tankervrachtenmarkt, het
als gevolg daarvan vrijwel afwezig zijn van orders voor de grote v¡erven

en het streven van deze werven om vervangend werk ook in andere vakgebieden
te vinden. Schattingen inzake de duur van deze situatie varíëren sterk,
overwegend qaat men uit van tenminste drie jaar.

Om het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen neemt men aan, dat
de capaciteit van de gehele wereldscheepsbouw tenminste met 308 verminderd
dient te worden. Zoals in de inleíding al werd opgemerkt, is dit voor IHC

een te ongenuanceerd en een te gegeneraliseerd beeld.

Voor de deelmarkt van ons baggerspecialisme ervaren wij aan de vraaqzijde
een redeliJk goede situatie, die gesteund wordt door uitvoering van veel
plannen in ontwikkelingslanden.
De aanbodzijde wordt echter gekenmerkt door een zo grote overmaat van werf-
capaciteit, dat prijsdumping voortdurend optreedt.
Ðe verhoudingen op de offshoremarkt zijn nog ongunstiger, omdat hier, in
tegenstêlling tot de baggermarkt, aan de vraagzijde een totale stagnatíe
is ingetreden.

./3
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Vlij dienen ons niet te veel voor te stellen van het effect van pogingen

om door internationaal overleg, of door eenzijdige maatregelen de inter-
nationale dumping te vermínderen. De strijd is in volle hevigheid losge-

brand en zal zich verder verscherpen.

2.2 Structureel

Te vrezen valt dat, met name de Japanners, de door dumping verkregen op-

drachten in ons vakgebied, zullen gebruiken als basis om zich duurzaam

een plaats op de markt te verschaffen. Vooral ín het Verrer Oosten is
Japan een gevaartijke concurrent i.v.m. de sterk gestegen sleep- en

transportkosten.

Een andere invloed die zich op de wereldmarkt aftekent, is het streven

om de nationale industrie te steunen en dus in eigen land te bouwen.

,Verschillende malen sloten wij llcentie-overeenkomsten voor eenmalige
'bouw; meestal voor baggerwerktuigen. onze levering blijft dan beperkt

tot de engíneering en hoog:waardige onderdelen.

Tenslotte ondervinden wij de beperkende invloed van de geringe mogelijk-

heden die Nederland als klein land heeft om te voldoen aan de steeds

toenemende behoefte aan "soft loans" en giften bij de ontwikkelingslanden,

die tot onze grote afnemers behoren.

3. omstandigheden in Nederland

3.1 Industrieel klimaat

Het emotioneel geladen begríp "industríeel klimaat" laat zich niet gemak-

kelijk omschrijven. Zowel positieve als negatieve factoren oefenen een

grote invloed uit op onze vennootschap.

Als positief kan vooral worden genoemd de toenemende erkenning van de

moeilijke positie van de industrie en de bereidheid om zich door een

gemeenschappelijke aanpak in te zetten voor het behoud ervan.

Deze bereiilheid is sterker naaïnate dreigíngen van buitenaf zich voor-

doen en r¡¡anneer de reputatie van Nederlandse bedrijven in de wereld in

het qeding is. .De door alle betrokkenen getoonde wil om de Nederlandse

scheepsbouw door de noeilijke jaren heen te helpen, is hiervan een

v<¡orbeeld. Als positief ervaren wij ook de waardering van vakmanschap

en know how, die beíde in hoog aanzien staan.

./4
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Als negatÍef moet worden aangemerkt, dat in Nederland een maatschappelijke
ontwikkeli:-rg doorzet, d.ie een vrije ontwikkeling van een op e:<port gerichte
onderneming niet zal stimuleren.
Toenemende bemoeienis van overheid en publihke opinie (potitíek, zuid-
Afrika) za:-. onze rnogelijkheden beperken.

Als negatief kan ook worden genoemd de weerstand tegen veranderingen ín het
algemeen.. Deze hleerstand, gekoppeld met een overschatting van de financiële
draagkracht van ond.ernemingen in noeitijke tijdenr geeft aanleíding tot de

vrees, dat de noodzakelijke aanpassingen slechts zeer moeizaam tot stand
zullen komen.

3.2 Kostenpeil

Het kostenniveau in N*ederland, vergeleken met dat in de landen waartegen
wij moeten concurreren, ís hoog. Wij verwachten niet dat daar -verbetering

in zal komen, omdat de inftatie niet beheerst kan worden zolang men een

höog níveau van gemeenschapvoorzieningen èn toename van besteedbaar inkomen

tegelijk blijft. verlangen. ook een compensatie van het kostenpeil door een

waardedaling van de gulden is niet te verwachten, omdat de aardgasweelde

een harde gulden in stand houdt.

4. Sterkte en zwakte van fHC Holland

4.1 In het algemeen gelilt voor de vennootschap het volgend.e:

- Technische know how en vakmansehap van onze medewerkers op een hoog peit
- Goede naam en bekendheÍd in de wereld op onze vakgebieden

- Financiële positie (o.m. Staubo II) laat geen ruimte voor grote uitgaven
of het lopen van belangrijke risÍco's

- Gevoeligheid voor conjunctureel karakter van investeringsbeslissingen
van ohze,opdrachÈgevers.

Per divisie kan de navolgende sterkter/zwakte analyse worden gegeven

4.2 BAGGER DIVISTE

Sterkte
Goede technische know how en repulatie
Groot marktaandeel (grootste ter wereld in dit specialisme).

/s
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Sterk marktgerichte en wereldwijde verkoopactiviteiLen

Levering van standaardprodukten, zoals Beavers en reservedelen is lonend

en vrij stabiel
Verhouding ordergrootte/bedrijfsgrootte is gunstig; orders kunnen met

korte levertijd worden aangeboden, tevens is het financíeel risico

relatief gering

Engineeringt-ervaring bíj licentie bouw in buitenland

Bedrijfsoutillage is gemiddeld op goed peil.

Zwakte

Produktiekosten t.o.v. buitenland zijn hoog

Overheadkosten zíjn hoog en moeten dpor een grote omzet worden gedragen

Eventuele vermindering van de omzet tthakt er zwaar intt.

4.3 OFFSHORE DTVISIE
t4:

,+-aSterkte
Goede technische know how, reputatie en inventiviteit

Goede kwaliteit van produkten en ontwerpen (boorschepen' Viking' hef-

eílanden)
Á-.-l./ - ì

íYUÁ"e
Zwakte

Bedrijfsoutillage van de werf Gusto is verouderd

Klein marktaandeel in grote niet homogene markt

Weinig ontwikkeld verkoopapparaat

Verhouding ordergrootte/bedrijfsgrootte is ongunstig. Tengevolge van het

groter worden van offshore-werktuigen dreigt deze verhouding nog ongunstiger

te worden. Consequenties hiervan zLjnz lange levertijden en onregelmatige

bezetting, grote financiële iisico's
Levering van standaardprodukten is vrijwel afwezig en vormt in ieder geval

geen "bodembezettÍngtt .

Produktiekosten zijn hoog

Overheadkosten zijn hoog en moeten door een te geringe omzet worden gedragen

5. Te ondernemen acties

Rekening houdend meL de eerder omschreven externe onstandigheden en met de

analyse van de sterke en zwakke prmten van onze onderneming, dient de'vraag te

worden beantwoord welk beleid op korte en langere termijn qevoerd zou moeten

cf,,tui4)
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worden om de moeilijke periode van de komende jaren door te komen en om op

langere termijn onze positie te handhaven. De daarbij benodigde maatregelen

zullen dienen qericht te worden op het zo goed mogelijk gebruik maken en ver-

sterken van de sterke kanten van onze onderneming.

5. I Kotte termijn

De acties op korte termijn bestaan uit een aantal maatregelen met een

defensief karakter, die genomen moeten worden om de opstekende storm

te doorstaan en een aantal offensieve maatregelen om ons in een betere

positie te brengen.

5.1.1 Binnen onze onderneming bestaan deze maatregelen uit:

- De verkoop met de meest rnogelijke energie stimuleren ter bevor-

dering van de verkoopkansen.

Orders met verlies te accepteren om daarmede in eerste instantie
een volle bezetting van de werkmaatschappijen tot medio t977 LoE

stand te brengen.

Voor het totaal van deze verliezen ís een budget vastgesteld van

f 32 miljoen, h¡aarvan tot nu toe circa de helft is besteed.

- De produktie-organisatíes van onze werkmaatschappijen instellen
op de uitvoering van orders met een korte levertijd.
onze gezamenlijke produktiecapacíteit is van zodanige grootte dat

wij wat betreft ftexibiliteit en het nakomen van levertijden een

voorsprong hebben op onze kleinere concurrenten.

- Kostprijsverlaginçt na te streven door het opstellen en uitvoeren

van een gecoördineerd p1an, waarbij per werkmaatschappij actie-
plannen worden opgesteld en uitgevoerd. Efficiencyverbetering te

bevorderen door interne reorganisaties en zonodig afslanking van

het personeelsbestand.

- Eensgezinde actie binnen de gehele IHC om van hoog tot laag de

organisatie te doordrÍngen van de noodzaak tot gemeenschappelijke

aanpak. Een Íeder te overtuigen van de gevaren die ons bedreigen

teneinde de veel gehoorde mening dat het allemaal wel los zal

lopen, te bestrijden.

- rn de overlegorganen goede informatie verstrekken en A,ri'a.fijt"
motivering geven voor beslissdrnqen van de leidíng.
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- Scherper ínkopen.

- Investeringen in produktie-outillage te beperken tot de hoogst nood-

zakelijke uitgaven, waarbij de urgentie van die investeringen, die

noodzakelijk zijn, worden bepaald door een korte terugverdienperio-

de. De beperkingen zijn vooral nodig om fínancieringsruimte te

. 
scheppen voor innovatie en marktpenetratie (b.v. prototlpe bouw) .

- I¡ferk zoveel mogelijk binnen het concern te houden en slechts da¡ tot

uitbesteding over te gaan Ì^tanneer geen van de werkmpatschappijen in

staat is dit werk zelf tegen redelijke prijzen te maken-

- Vùerktijdverkortinq voor te bereiden zowel voor werkmaatschappijen

in zíjn totaliteit als voor ronderafdelingen teneinde vertraging te

vermijden bij het. verkrijgen van de noodzakelijke toestemming.

5 .1.2 Buiten het concern

- In de publiciteit treden op daartoe geschikte tijdstippen teneínde

een duidelijk gezicht naar buiten toe te tonen.

Bevordering van gerichte public relations.

- Bevordering van marktafbakening binnen Cebosine ter bescherming

van onze specialismen. Voortzetting van pogingen hechte baggerclub

tot stand te brengen.

- Bij de overheid, in het bijzonder Ecrronomische Zaken en de Beleids-

commissie Scheepsbou\¡r, ons imago van speerpuntindustrie 1¿ersterken;

onze positie als specialíst met eigen know how, research (en rela-

tief hoge overheadkosten) te doen aanvaarden en op de handhaving

van deze positie gerichte specifieke ster¡nmaatregelen aan te dringen

- Bij overheid aandringen op verbeteríng financieringsfaciliteiten en

nieuwe financûeringsvormen.

Streven naar meer effectief gebruik van de ontwikkelingshulp in het

kader van de werkgelegenheidsproblematiek.

5.2 Langere termíjn

Ook op langere termijn blijft uiteraard een aantal van de in de vorige

paragraaf genoemde acties noodzakelijk. Daarnaast dienen voor de langere

termijn vooral de structurele aspecten aandacht te krijqen.

De navolgtende acties zijn noodzakelijk:

./B
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5.2.L Algemeen

- Zorgvuldige allocatie van niddelen, die uit de cash fl-ow beschik-

baar komen met voorkeur voor besteding in de meest wínstgevende

onderdelen van het concern.

5.2.2 l(rrow how

- Verdediging van onze specialistische know how en voorsprong.

Door methodische ontwikkeling van nieuwe produkten,nieuwe markt-

nogelijkheden openen.

- ontwikkelinq van engineering.

Hierin verbreding van ons dienstenpakket tot stand brengen' zoals

het verlenen van consulting service bij het gebruik van onze pro-
dul<ten.

- Bestaande engineering know how bÍnnen bagger te bundelen en daarrnee

aan bestaande versnippering een eind te maken.

- Ook in de offshore te concentreren op engineering. Deze minder

richten op wat wij zelf kunnen bouwen en meer op wat de markt

nodig heeft.

5.2.3 Produktie

- De reorganisatieplannen van de $/erkmaatschappijen in Nederland

betekenen, afgezien van enige afslanking' een consolidatie van de

be staande produktÍecapacitei t.
De grondgedachten hierbij zíjnz

. Bagger Groot-gedachte verder voltooien

. IHC Verschure en IHC Gusto Staalbouw ontwikkelen als low cost

production units

. IHC De Klop - Handhaving en uitbreiding standaardproduktie

. Machinefabrieken - Specialiseren inzake produktiewijze of
produkten - Geen algemene machinebouw

. IHC Gusto - Verouderde outillage en het karakter van de offshore-
markt vragen een afzonderlijke benadering.

./g
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6. IHC Gusto

De problematiek van IHC Gusto leidde tot het opstellen van een plan voor een

totale vernieuwing v¿tn de werf ten bedrage van uiteindelijk circa f 80 nilJoen.

Uitgaande van de veronderstelling, dat na voltooiing van dit plan.op een

aanvaardbare termijn een rendabele e>çloitatíe mogelijk zou zijn, werd van-

wege het voor de IHC relatief zeer groÒt investeringsbedrag aan de overheid

gevraagd bij de financiering behulpzaam te zijn.

fnmiddels is door de ineenstorting van de offshore-markt alsméde de algemene

ontwikkelingen in de scheepsbouw het voor IHC niet meer verantwoord. om een

dergelijk bedrag te investeren.

Ondanks het vertrou$/en dat Ín het t en uitvo wordt

gesteld, zijn de externe omstandigheden en de marktverwachtingen van dien

aard, dat de twijfel aan een voldoende rentabiliteit in de nabije toekomst

te groot ís.
Eveneens moet betwijfeld worden, of een veel bescheidener investeringsplan,

ten bedrage van circa f 20 miljoen, wèl een verantwoorde investering ís.

De vraag naar schepen en werktuigen van de afmeting die dan gebouwd kunnen

worden is ktein. De concurrentie op de markt voor deze scheepsgrootte is

moordend.

Ook op werk. afkomstig uit de Bagger Divisíe, kan op lange duur niet gere-

kend worden. (q*''l
De belangrijke kracht in de Offshore Divísie, zíjnde de uitstekende techni-

sche know how en ontwerpcapaciteit, komt door de beperkingen van de produk-

tieplaats niet tot zijn recht.

Tevens moet worden erkend, dat het geheel uítbtijven van verbetering van de

outillage van tHC Gusto uiteindelijk zat leiden tot een nog hogere kostprijs

en daarmee Èot het zich volledig uit de markt prijzen t.1.n. de concurrentl-e.

Het is duidelijk, dat daarmee de weikgelegenheid bij IHC Gusto op langere

termijn in gevaar komt.

Het valt ernstig te betwijfelen of de problemen van IHC Gusto bínnen ons

concern kunnen worden opgelost.

Gemeend wordt, dat een nattr¡rere samenwerking met andere v¡erven en constructie-

bedrijven in het I'Iaterweggebied ernstig moet worden bestudeerd. Een bundelíng

van onze know how en reeds bij anderen aanwezige prodr:ktiecapacitelt, alsmede

het uitbreiden van engi.neering activiteiten zal een belangrijk betere kans

w

" ?^,*X'hI,ÅÍ'
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op succes bieden. Een studie inzake bundeling van het Nederlandse offshore

potentieeL za¡-, gezien het belang daarvan, een onderwerp dienen te zijn voor

behandeling binnen de Beleidscomrnissie Scheepsbouw.

In dit verband zíj o.a. gewezen op de uitspraken gedaan in recente vergaderingen

van de IndustriëIe Raad van de Oceanologie. Van de zÍjde van de Nederlandse

Gasunie en.de She1l werd daar geh¡ezen op het versnipperde karakter van de

Nederlandse inspanning op het gebied van offshore-werkzaamheden.

7. Voorberei voor acties

De Raad van Bestuur heeft zich beraden over de vraag op welke wijze
de voorbereidíng van het toekomstige be!-eid zal moeten worden gestructureerd.

Daarbij is zowel de mogqlijkheid oven^¡ogen van:

f. inschakeling van een extern adviesbureau, als

2. vorrning van een werkgroep, waarin zowel enkele directeuren als enkele

sþecialisten van het hoofdkantoor en gventueel enkele deskrrndige buiten-
staanders zouden worden opgenomen.

De keuze tussen deze mogelijkheden valt uit in het voordeel van de laatstge-

noemde constructie, omdat daar belangrijke voordelen aan zijn verbonden, die

vooral liggen in de snellere werkwijze en een grotere betrokkenheid van allen,

die aan de conclusies van onze plannen vorm zullen moeten geven.

Het tigt, gezien deze keuze, in de bedoeling op korte termijn enkele directeu-

ren van de werkmaatschappijen uit te nodigen aan deze werkgroep deel te nemen'

\^raarna in onderling overleg de inschakeling van externe deskundigen zal worden

overwogen.

De mogelijkheid blijft open dat deze werkgroep één of meer deelwerkgroepen

in het leven roept ter verdere uitwerking van plannen en ter formulering

van beleidsbeslissingen.

In concreto stellen wij de navolgende acties voor.

In het kader van een duidelíjke presentatie aan overheid (en Beleidscommissie)

dienen vóór eind september:

- De huidige en toekomstig verwachte omvang van onze gespecialiseerde markten

en het IHC-aandeel daarin, te worden vastgesteld'

Een schatting qemaakt te vrorden, van üeì:"te verwachten internationale prijs-
ontwikkelingen in de scheepsbouw gedurende de crisisperiode in verband

meË fHC's concurrentiepositie.

./n
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Door de financiële afdeling van het hoofdkantoor in samenwerkÍng met de

adrninistraties van de werkmaatschappijen een financieel crash-prograrma

te worden uitgewerkt ter kwantificering van de kosten v an de overbrug-

gingsperiode, de eigen mogelijkheden van IHC en het beroep dat op de

overheid zal moeten worden gedaan.

Daarnaast zullen de werkmaatschappíjen' zoals reeds

eerder besproken, hun plannen voor een kostprijsverl-aging ,voor eind

augustus bij de Raad van Bestuur hebben íngediend. Híerin zuLlen tevens

kostenbesparingen van het hoofdkantoor worden verwerkt.

Nadat het totaal plan geheel is uitgewetkt en

doorgesproken, ligt hetjn de bedoeling om dit aan het personeel en de

buitenwereld bekend te maken op een passende wijze met als doel de,,ernst

van,de sítuatie en de noodzaak van de maatregelen en toekomstplannen voor

."r, .i.d"t duidelijk te maken.

De Raad van Bestuur zal in de komende maanden zowel bij de overheid als in

de Beleidscommissie Scheepsbouw het eigen standpunt met kracht naarvoren

brengen en verdedigen.

B. Zelfstandiqheid van IHC Holland

In het volle besef, dat wíj zeLf de maatregelen zullen moeten nemen om het

hoofd te bieden aan de huidige siüuatie, is het nuttigt een beschouwing te

wijden aan de zelfstandige positie van IHC Holland op lange termijn.

Hoewel zelfstandigheid geen doel op zi-dnzelf is, is zij \^Iaar mogelijk wel ver-

kiesetijk. Een grote slagvaardigheid, eigen imago en teamspirit zijn belangrij-

ke zaken. Men dient zich echter wel te realiseren' dat het voortbestaan als

zelfstandige-organisatie afhangt van het voldoen aan een aantal randvoorwaar-

den, waarvan de voornaamste wel zíinz

- Voldoende financiële stabiliteit en rendement

- Voldoende marktpenetratie, in het bijzonder te letten op:

. afgerond en aantrekkelijk produktenpakket

. de kosten van een wereldexportorganisatie.

./t2
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Hoewel onze financiêle positie door de geleden verliezen in Amerika is ver-

zwakt, lijkt het uit dien hoofde niet noodzakelijk aansluiting bij anderen

te zoeken

Wij dienen evenwel waakzaam te zijn en open oog te hebben voor de merites

van een aansluíting bij, of samenwerking met anderen'

In dit verband is het nuttig ons, als gespecialiseerd leverarlcier van kapitaal-

goederen en enqíneering te verdiepen in de voornaamste samen\¡¡erkingsvormen

die men in de wereld aantreft, t.w.:

Verticale inteqratie, zoals b.v. de keten: banken - staalindustrie -

verwerkingsindustrie zoals scheeps- en machinebouw - gebruíkers.

De voornaamste voorbeelden vindt qen wel in Japan'

wij menen, dat voof ons voor een dergelijke integratie geen basís is te

, 
vinden. De potentiêle belangenconflicten ziJn te groot'

' Het conglomeraat (de financiële holding) '
De basis hiervan is een fínancíële samenwerking met scherpe rendements-

criteria. Ook deze vorm is voor ons nauwelijks aantrekkelijh; steun in

marktpenetratie is nauwelijks te verwachten en onze fluctuerend resultaat

past slecht Ín het denkpatroon van een dergelijke holding'

Éen concern van werkmaatschappijen, \¡taarvan de activiteiten en marktbe-

nadering van dezelfde aard zLin, maar ry!þg! t'o'v' de onze'

Samenwerking met een dergelijke organisatie zou wel mogelijkheden kunnen

bieden.

In de huidíge omstandigheden zal de bereidheid ¡1an anderen om zieh in de

scheepsbouw te interesseren I^rel minimaal zr,in.

9. Geheimhoudinq

De lezer zal begrijpen, dat dit stuk met de grootste vertrouwelijkheid dient

te worden behandeld. Ontijdige publicatie zou een verder rustig overleg

onmogelijk maken.
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Raad'van Bestuurr

I HC Gusto
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flaar aanleíding van de mededelingen die U ons gedaan heeft

t.a.v. Ur.r zienswijze omtrent het voortbestaan van de IHC

Gusto als zelfstandige werkmaatschappij binnen lHC, menen vrij

in het belang van IHC er-goed aan te doen onze mening

schr¡ftel i.ik aan U te doen tr:ekomen:

De situatie t"raärin wíj nu verke ren kan geschetst worden door

de volgende:

U ITGAI{GSPUI¡TEN

- l4arkt van scheepsboutv en tf fshore : s lecht.

- ¡lfbouw r¡an het ãantâl manuren in de Nederlandse Scheepsbouw

tot b.v.' 508 is noodz¿keli jk,

- Deze afbouw vergt ongeacht de gekozen oplossing tenminste

tv¡ee à drie jaar (om socialc¿ redenen moet een langere t¡jd

n ¡et ui tges loten v¡orden geacht)

- B¡j deze afbouw zal ongeacht de gekozen oplossîng de

overheid financiële steun díenen te verlenen

- Ongeecht de gekozen oplóssing zal het afstoten c.q. afbour"Jen

van Gusto lliC vele ni I joenen kosten (t,..u. invloecl vân verm¡n-

derde motivatie op resultaat C0 950).

- 0,¡erlevingskans op lanaere cluur voor de t'lederlandse scheeps-

bourv industrie is alleen aanrvezig indien bewust gespeeiali-

seerd'r,-¡ordt d.r'r.2. dat de beçtaande specialistische know-how

tenmí rrs te i n s tand qehouderi nne.t v¡c;rden.

- Voor de. komende. jeren kan venvacht v¡orden dat bij het huidige

lcronpeil en cle slappe markt zant)er steun van de regering nog

nåul,Jel i jl".s orders verì¡Jûrven kunnen vrorden.

e)

l(crpie aan:

/2.
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- Outillage van IHC Gusto is verouderd.

- Know-how van Gusto behoort tot de top van wat Nederland te bieden heeft.

HET DOEL

Het doel van de op l(orte termijn te nernen mãatregelen zal dienen te zijn:

- Het gecontroleerd verminderen van het aantal manuren.

- Het in de toekomst behouden van zoveel rverkgelegenheid als moçrel ï jk is.
- Een ui tgangsposí tie scheppen om de continuiteit van dat verminclerde

-.4ântal manuren te verzekeren.

Deze punten gelden zov,,eì voor een lHc-, als een nat¡Õnale (samengaan

met andere werven) oplossing.

Voor IHC kan hier nog aån toegevoegd worden:

- Het behouden van zoveel mogel ijk engineering capôciteít.

- Het handhaven van een tweede poot binnen lHC.

- Het behouden van een eigen identiteît als internationaal gespecial iseerdbedríjf.

HOGEL I J KIiEDEN

Gus to b i nnen 
.l 

HC houden .

Gus to overb rengen naar bu i ten I ilC:

g '0ffshore 
club

_Þ Algemene scheepsbouv¡club (nSV)

Gusto koppeìen aan sterk niet-lHC produktiebedrijf:

g Binnen lliC

b Buiten IHC

2

3

/3
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VOOR- EN NADELEN

l. Gusto binnen IHC houden

Voorde I en :

s lnternationaal karakter wordt behouden en kan uitgebreid worden, in

het bijzonder samenwerking met de- Fransen.

þ Mogelijkhe¡d blijft open in de. toekomst în goedkope lokaties te

bouvlen.

g Know-how t.a.v. offshore en speciale 
.scheepsbouw 

bl ijft întact.

g Spin-offs van Gusto blijven voor IHC bestaan:

- Technische kathalysator

- Nieur.¡e produkterr

- I mage

g IHC behoudt tv¡ee poten.

I De huidige IHC configuratie, die meer dan tïen jaar geleden bewust

gel<ozen is en succesvol in vergel îjk met 'anderen gefungeerd heeft,

wordt behouden.

Nade I en:

a lnvestering noodzakei ijk.

-g IHC wordt sterker afhankeli jk van overheidssteun.

c Werkvoorziening bl ijft een verantwoordel ijkheid van IHC-

2, Gusto overbrengen naar buiten IHC

Voorde I en :

a IHC verlost van het probleem 1300 man van werk te voorzien.

/\
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Flade I en :

a Grote kans dat know-how Gusto desintegreert.

_Þ. Er ontstaat een te. grote eenheid met geringe slagvaardigheid.

s Deze eenheid zal een zeer nadrukkelijk nationaal karakter hebben,

hetgeen de noodzakel ijke internationale relaties zal tegenwerken.

g ln de werkelijke zwakte, te weten verouderde outillage, van Gusto

wordt niet voorzien.

e Grote kans dat ook deze oplossing IHC veel geld kost (CO gSO:).

3 Gusto l:oppelen aan sterk niet-lHC rrroduktiebedri if

Voorde I err:

a I n de rve rke I i .i ke zlak te van

! Als operatie met tact wordt

Gusto wordt voorzíen.

uítgevoerd kan de knorv-how intact blïjven.

Nade I en:

q Sterk vermínderde slagvaardir¡heid.

_Þ. De mogel ijkheid om internationale relaties aan te gaan is aanzienl ijk

afgenomen.

c. ln de eerste jaren za I het aanta I manuren waãrvoor r¡¡erk nloet worden

âangetrokken veel groter zijn,

EVALUAT I E

Als wij de boveng¡enoemde mogelijkheden toetsen aan het doel en de uit-

gångspunten l<ornen v¡ij tot de conclusie dat oplossing 1. (Gusto hinnen

IHC houden) voor IHC de enige juiste oplossíng ïs.

o
4
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Nationaal gezien is dit eveneens de juiste oplossing omdat een reeds

bestaande kern van knol-how intact blijft, terwijl de vorming van een

nieuw bureaucratisch conglomeraat met de gevaren dat deze kern uiteenvalt,

vermeden wordt.

Het beleid zal dan het volç¡ende dienen te omvâtten:

Direkte maatrègelen: - overheid overtuigen van bovenstaande oplossing

zodat overheid bereid is daar waar nodiq steun

te verìenen.

- investeren: + 1.0 mïl joen.

- kostenbesparingsplan ui tvoeren: + 4 mi ljoen.

Verder'zal de strâtegie erop gericht dienen te zijn dat:

- geleldel ijk de produktiecapaci teit wordt verminderd;

- de engîneering gecentral iseerd rvordt;

- de regering steun verleend bij het kopen van orders om slappe tîjd

door te komen;

- het laten bouwen op goedkope lokaties voorbereid en indïen mogelijk

u i tgevoerd wordt;

- de kostprijs verder verlaagd wordt door o.a. investeringen.



LLJSTRIKT VERTROIjI^¡ELIJK TER INZÀGE ÀAN M.M.

Aantekeningen ten behoeve van besprektng d.d. 7 mei L976.

1. ALGEMEEN.

Een aåntal factoren wlJst erop, dat op korte terrniJn ingrijpende
maatregelen moeten worden genonnn, aangezien wiJ op een aantal
essentiêle punten net Gusto ln de gevarenzone ziJn gekonen.
Enige hoofdzaken:

In het afgelopen jaar ls nog geen lOt van de gebudgetteerde
omzet verkocht.

De stenming in het bedriJf ls gelaten, meer dan ooit ls de
vaart erult.

De twiJfel of het werfplan daadwerkellJk zal worden gerealiseerd,
is afgernen. UlÈsteI of afstel hebben ernstic¡e consequenties voor
de rnotivatie in alle gelederen.

De reorganlsatle als lnggvoerd per I Januarl l97f¡ 1s slechts
gedeeltellJk van ae grold gekonen.
Met, name het gemls van een bureau centrale plannlng en calculaÈie
doet zlch piJnllJk gevoelen.

Het functioneren van de directie is niet bevredigend en komt
onvoldoende eenduidlg naar bulten.

De recente wljzlglngen in de samenstelllng van de Raad van Bestuur
en het daarrede gtepaard gaande voornemen om de divisionele structuur
op te heffen hebben de ongerustheid binnen custo nog groter gemaakt.
Een duldeliJkere beleidsliJn ten aanzien van alle IHC offshore werk
wordt node gemist. Met name begrlJpt men biJ Gusto niet, dat SBM
nlet ver¡rllcht wordt binnen IHC te bouwen. I

Samenvattend:
Het bedrlJf schreeuwt om

a. duldeliJkhefd Izowel ten aanzien võ¡n algemene beleidszaken als
benaderlng van de marktontwlkkellng e.d., als ten aanzLen van
de organlsaÈle);

b. werk in het voorultzicht.
Kolr€n deze zaken (duidellJkheid en werk) er nlet binnen enige maanden,
dan vrees lk dat het m1s gaat.

2. IÛNCj TONEREN VA¡¡ DE DIRECTIE.

WIJ zlJn er niet ln geelaagd ons voorneÍìen om als één team in het
bedrlJf op te treden, te.reallseren.
Hiervoor ben ik ulteraard als eerste verantwoordelijk.
Toch ben lk van rnnlng, dat de volgende twee faetoren essentieel zijn
en ln de toekomst zullen moeten veranderên om alsnog werkellJke tearn-
vormlnq¡ te verrrezenlf Jken:
De eerste factor ls : Er bestaät een wezenllJk verschll ln

I
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managerssti j r.
hla¡¡neer wlJ tegenover elkaar stellen
stljl X (volgens het door McGregor geschetste
beeld, waarblJ men ervan uitgaat rlat. de rnens
van huis ult nlet wll werken en geen verant_
woordeliJkhefd wll nemen) en

stijl Y (welke ervan uitgaat dat, de behoefte
om te werken even natuurliJk is als spelen en
rusten en dat men graag verantwoordellJkheld
en inltiatief wll nemen, rnits rpn zich vol-
doende kan identificeren rnet de organisatle) r

da¡¡ ontsÈaat het, volgende heeld:

B geheel srljl X

m€ngvorm, maar duidefiJk de laatste tlJd
een tendens om van y naar X te gaân ïb.v.
haneren op dlscipllne)

c meer gericht op sÈiJI y.

De tweede factor rs : s,,en B accepteren in feite nog steeds niet
dé gegeven rolverdellng en mLJn leiderschap

rk heb na Januari 1976 bewust aan belde collegars de gelegenheld gegeven
om zor¡der mlin bemoelenls fn te spelen op <le nieuwe situatle terzake vande afderlngen hraarvoor zlJ dlrect veranb¿oordeltJk zL)n.
zo heb 1k ¡nij Ín tegenstelllnq tot verleden. jaar toen ik tenminste Ewee
maal per week het bedrlJf rondglng, in dlt opzicht beperkt tenelndes als dfrecteur productie tot zlJn recht te laten komen. Het is nu duide-lijk, dat dft ln het bedriJf verkeerd is overgekomen.
ook aa¡¡ de verkoopka¡rt heb lk nfJ beperkt tot een aantal suggestles ophet gebled van acqulsltle t¡neinde B de gelegenheld te geven de aanbeve-lingen terzake van marketlng zelf te imptementeren.
Helaas is het resultaat slechts qeweest, dat de nrening lnr het beclrlJfbeglnt post te vaÈten, daÈ voor G de nieuwigheid eraf is, want "wljtærken niets treer van hem,'.

De beoogde veranderlng in sÈiJl van leidlns geven van de qehele directieis nlet berelkt- rn tegendeel er treedt een afschermrnechanis¡re in werklng.
Zo kor¡ het gebeurel¡' dat de heer Rodenburg de algemeen in het beitrlJf
heersende krltlek op het verkoopgebeuren verwoordde ten opzichte van
S erurt J en dat hlJ daarover rs avonds telefonisch door B terecht werd
ger.teZen.
De vrees on zlJn menlng te geven is te bespeuren biJ vele mede-r¡erkers. Sonunlgen zeggen miJ openllJk zeker te r1'eten dat ziJ daarvanzelf de negatleve gevolgen zullen ondervinden.
ofschoon lk rnet zeer verschillende ¡nensen en 1n totaal verschlllende
afdellngen heb gewerkt, is het voor het eerst, dat een onder mfJ.res-
sorterende groep nedewerkers ongemotl-veerd J-s, hoewel de omstandlghedennlet gemakkellJker r.râren.
rk kan dit slechts vertolaren door enlge prlnctplêle verechlllen ln
managersaânpâk.
Enlge voorbeelden:

- s en B zLen vergaderlngen prlmalr als biJeenkomsten üraar afspraken
worden gernaakt en ïraar wordt nagegaar¡ of het huiswerk ls genãakt.
Probleemoplossende ¡rcrgderlngen komen in het stuk nlet voo!¡
hoewel daarvan een grote motlverende werklng kan ultgaan.
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- on ult de lmpasse te ko¡nen wordt voorgestaa¡¡ de dlsclpttne op te
voeren.
rk stel daartegenover de noodzaak van een grondiqe analyse en
een daarult afgereld beleld en een pran dat voor iedereen moet
leven en door alre lagen van de organisaÈÍe moet worden gedragen.
Deze ar¡alyse moeÈ elementen van buiten Gusto bevatten (maq geen
extrapolatle uit het Gusto verreden zlJn). Kennis van andere
rterven moet dus op de een of andere manler worden lngebracht.

Ik heb van managerstechnleken op het gebled van strategie, financiële
analyse en operatlonal research een behoorltjke studie gernaakt gedurende
de afgelopen Jaren.
Tot trdee maal toe heb lk deel genomen ln een team geleld door
McKlnsey dat een business strategie ontwikkelde.
zø'¿teL deze studle als ervarl-ng hebben miJ het nut van een analyse
doen lnzien, dle wat verder gaat dan een opdracht aan de heer van de
Stadt of de heer Heljkoop,
Ofscboon i.k terzql(€ -v¿¡n het werfplan blnnen Gusto een duldellJk
voorbeeld treu geÉeþn (men zat volkomen in cle verkeerde rarrs
zoals later duldellJk is gebleken!, rukt het rnlj niet zurks ln het
dlrectlebeleld door te voeren.
rk ka¡¡ miJ voorstellen, datiniJn lelderschap niet op formele gronden
alleen wordt geaccepteerd¡ ledereen moet, zlch in de huldlge sltuatle
waar maken. Het mag echter nlet voorkomen, dat na een Jaar nog steeds
naar buiten toe blljk wo¡dt. gegeven dat de gegeven rolverdellng eigen-
ItJk nlet wordt greaccepteerd.
Een uitnodigtng n¿ìnens de grehele directÍe aan alle collega's bLnnen IHC
voor een lnformele biJeenkomst, werd tegen äe afspraak en rolverdeling ln
door B opgesteld en ondertekend.
Een oplosslng voor deze situatie is misschfen de teangedachte gedeeltellJk
te laten varen en de vroegere hiërarchle van één directeur met adjunct
directeuren !n praktlJk te brengen, ook al zlJn titels en bevoegdheden
veranderd,
rk heb de lndn¡k, dat dlt ln het bedrijf qoed zou worden bntvarigen.

3. VERKOOP.

Nlet àlleen ls in het afgelopen Jaar slechts 101 van de þebudgetteerde
or¡zet verkocht, maar ook zlJn de vooruitzlchten uiterst somber. Er ls
op hb-t"ðgenbllk slechts één heet project. Dlt project werd tlJdens
afwezlgheld van B ln de beglnphaee door miJ behandeld, waarbiJ ik,
gezl.en de crast van de sltuatle op verkoopgebled, cle heer Hlgler als
proJectleider had lngeschårkeId'.

Het gewlcht geven aa¡¡ marketing en systematlek zoals afgesproken na
het onderzoek l'lulder, heeft nlet plaats gevonden. De rnarketing functie
Is nog steeds vacant. Het aantrekken van een zware verkoper is aa¡rvan-
kelfJk mls gelopen doordat. wtJ te traag $raren en nu op de lange baan
geschoven. .



-4-

MogellJke aanzetten tot een oplossing ziJn:
l. Ultvoering van een marketing audlt.

Daaronder versta ik het analyseren van een aa¡ìtal essentiële gegevene
uit het r¡erleden en het daarult opmaken van trends.
Dit omvat gegevens zoalss

- hoeveel aanwagen krlJgen wlJ
- hoeveel aanbiedingen hebben wiJ gemaakt en voor welke bedragen
- op welke projecten had dit betrekking, enz.

Een grondiEe analyse maken lnzake onze kostpriJs aan de hand van de
van Smit Kl.nderdiJk overgenomen zulger CO BB0 en met name doen vast-
stelLen in hoeverre het werfplan op de kostprijs van Lnvlc-¡ed is.
Een oppervlakklge analyse geeft aan, dat van het verschlL ln kostprlJs
ret Smlt ten bedrage van 6 mfllloen, tenmlnste 315 mlllloen aan deze
factor ls toe te schrlJven. Dlt suggereert, dat wiJ van n¡eet af aan
beneden onze kostprits moàten aanbieden.

4 ALGEMENE STRATEGTE.

vlanneer ik het gezanenliJke gffect, taxeer van de factoren:
1. krltieke marktsituatle, zowel in de offshore als scheepsboul algerneen¡

2. RvB dle door de overgang van de divisionele naar de functionele
sÈn¡ctuur gehandlcapL zaL zlJn ln het ontwikkelen en uitdragen van
een coîunerciêle vlste en rnet na¡ne neer genelgd za)- zíJn de opgebouwde
reserr¡es aar¡ te wenden voor het kopen van orders dan te investeren
Ln machlnes en gebouwen;

3. een onvoldoende sterk dlrectlete¿Ìm van custo;

4. een ten gevolge van de eerste drie facÈoren onvoldoende vertrou,ren en
onvoldoende motivatle van staf en overlg personeel (gevOlg is dat nu
her personeelsverloop onder sleutelfunctionarissen toeneemt) ¡

dan moet ik mlj wel afvragen waar #n^u, toe moet gaan.

Het liJkt nriJ, dat het volgende moet worden over:!,rogen!

te eisen van de RvB, dat gekozen wordt, ulteraard na analyse hetziJ
door ffidäelf , hetztJ door de staf van het hoof<lkantoor, tussen de
volgende twee mogeliJkheden :

1. doorvoeren van het werfplan en blJbehorende andere maatreqelen
om Gusto te doen overleveni
besluiten Gusto slechts voort te
ã Ia SBM en de werf af te bouwen.

zetten als een engineering fÍrna

Indlen n¡en dit ei nlet wenst te leggen, betekent dat feiteliJk kiezen
voor een langzaam \rerder. afgllJden.
Daar blJ rnlJn solllcltatfe de uitvoerlnq van heÈ werfplan als een
volstrekte zekerheld ls voorgestel<i, behoef lk miJ nlet moreel verplicht
t¡ voelen mee te werken aan het in de voorgaande zin gestelde. DLt nog
afgezfen van de onoprechtheld dle dat lnhoydt ten cpzichÈe van de
medewerkers.

2

2

\
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Iloewel ik, zowel voor het bedriJ f. zelf. als met het oog op mlJn persoonlljke 
,reputatie, er alles voor over zou hebben on van Gusto een succes te maken,

moeten haalbaarheid en te brengen offer5 in redel-iJke verhoudLng tegenover
elkaar staan.
De recente aar¡bledlng vari bulten voor een toppositie in een uLtstekend
lopend bedriJf voor ongeveer het dr¡bbele salaris van nu, welke tk op grond
van morele verplichtlngen ten opzichte van IHC heb afgehouden¡
sÈeekt wel zeer schrll af btJ de waardering door de RvB, zowel ln lmmaterlåLe
als materlãIe zln-

6.5.1976.

sl,crlNoo4.

a

a
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Memo Smits en

Aan Direkti€ I.¡1.C. Gusto.

Betr. r Algemene situatie f .¡i.C. Gusto.

Naar aanleiding van het feit dat een zeer groot aantal mede*
werkers van Gusto het gevoel heeft dat het niet goed met de
scheepsbouw €n in het bijzonder niet goed met de Gusto gaat'
heeft bovenstaande grÕÊp Ìiier*ver onderlinq van gedachten ge*
wi,sseld.
äij is tot, de volgende kanklusies gekomen en zou deze Saarne
met de Direktie wi11en bespreken,

Ðe eûrzaken van bovengenoemd* negatieve gevoelen* rijn cns 1n*
ziens;

De algemene sítuatie in de nederlan{se scheepsbouw wordt ne-
gatíef bee¡ordeeld ( te verwachten sanering in verband met
overkapaciteÍt ) .

De såtuatie bÍj T l{,C. Gusto wardt êxtra negatåef beoordeeld
door het cntbreken van een duidetijke vísie op de algemene
¡lltuatåe (4.) en cp een aantaL specifiek Gusto probêèmen {zo-
als hcge kostprijs, lange levertijden, verouderde werf, ont-
breken van een duidcltjk onlv¡ikkelíngs- en verkoopbeleid en
last but. not least een glechte algemen€ mativati€).

Voûr de oorzaken zoals genoemd onder A. en B. r,t¡orden in het vol-
gende overzicht de door de groep vocrgestelde oplosslngen gêge-
Yen en de door wle Le ne$ên akt.ies.

Van de heres Bierman, Van Puttenr Rodenburg'
Suijderhoud.

A

B

&
L
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4",; Alqemene situatie nederlanclse scheepsbouw.

Oplossingen.

1) $nr tÕt cie "overlevenden" te hre-
l¡oren dient men eên specialis-
tisch bedrijf te zijn met bouw+
¡:åaatsen v*ür "moeilijke" en-
kelstuks produkten en eigen
antvrerp en ontwikkeli::gskapaci-
teiten.
iN-Ë, "Proven pröduc¿s kunnen
in Iícenlie cf onder supervåsie
elders goedkcper gebouwd v¡orden
met behoud van *'hcrloger^rerk" ) .

?) Iìet bezitten vån ee$ modår$ë
'en efficiênte bouwplaats vocr
de ander 1) gencemde produkten.

3) Het öpzetten vän êêr¡ ontr^Jikke-
lings+ en engieneeri*çsplan voor
de onder I) genoemde produkten
in overleg met de elndgebrui*
kers {indien moge}ijk) .

4 i llet zaeken van samenr¡rerkings-
verbanden met eindgeh,ruikers
en/of tceleveranciers.

Aktie te nernen. DÕor werk*
groep.

dÍrektíe +
outsfde con
Ëultant
b-¡ v.
l.lc Kì-ns6r
+
Bierman
Hiçler
Suijderhoud

oÉ3¿t$.å:o

v.d. Stadt
Bierman

rman
v. FuttÈT:.
Sjouke
SmÍts

ên
Bo 3*

v. Gunste-

Sjouke
Lagers
$ui jderhq¡ud

Zíe 1).

o
d

I.o.m] een outside consulÈant
een keuae te maken van de pr
duklen en markten r+elke n¡ede
gezien Õnze kncw-how het mee
geäiçend en verwachtingsvol
zij n.

* Het r,rerfplan uÍtvoerenrech-
ter aangepast vûor de ander
1) gekozen pradukten,

* Fr.rnkllonele specåaå.iset,åe
hinnen f.H.C. trachten te
h¡ereiken.

* Ãkties onder Ê. ä en 3 uìt-
vüeren.

Na aktics onder 1) en 4I ej.
gebruikers benaderen en plan
* crganisatie opzetten.

Ðeze aktie te kombineren met'
1).
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B ¡ gi¡uatie specifiek Gustc.

Oplossingen.

f l Ðen dul"delijke visie en bel-eids-
lijn vanaf direkti-e nåðr afde*
lingshooden.

?) Verbeteren van organisatie en
kommunikatie.

3) Verheteren hostprijs en levertijd

Aktie te nemen.

Betere kostenverantwoordin
en -bepaling waarbij de

"eenvoudige" Produkten

t¿ref k*
Ðep'

irekt.ie +

. Gunste-

jauke

r€l
ijderhoud

gler
rzilery

LS

Íerman

.Gunstere¡
jkoop

rg

- Gesprek hierovÊr vân grÐêP
met direktie, waarna uåt*
voering van alle Punten
der A. en 8., welke de een
gezinde cfçedkeurJ-ng van de
direktie en de Siroep kríj-
gen.

Sä.mênstêllinç van de topor
ganisatie oncler de direk
doarlichten' inklusi"ef ver
gadersche¡ftats en kommuni*
katiebijeenkomsten met als

. basisgegevens i

- vertrouwensrelåtiê tu
direktie en afdelinqsiìoc
den verb€teren

- beperking van de tweede
laag
sterker de 3e laac{ bij
de uitvoeringsplånnën
trekken

* DoorlichLen van gehêle Pro
duktieproces {inkl. teken-
kamers) teneinde een zo
effÍciÊint mogelijke werk-
verdeling te verkrijgen
met een minimum aan uren
en indÍrekte kosten (d.w.z
V.K. en manuren moeten om-
laagl ) . hierbij letten oP
gekoøen nroeilijke enkel-
stuks produkten {zie A. I)

- vaì1 d.e neer t'speciale"
,d. Ëtadt
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Vervolg e.

Õp1ossången

3) vervoS.g

4) Verbeteren verkcopinspanning.

Àktie te nemen. Door ç¡erk-
groep.

v, üunste-
ren
Mel j er
v. Putten

Bax
R0ë11
l{age
Suijderhou,
Eierman

v, Gunste-
ren
Tlei3"i$ers
v. Futten

+
externe
advi"seur

5) Een eigen modern socåaal i:e*
leid vteren.

van de meer "spêciåle" pro-
dukten kunnen r'¡crden qeschei
den en beoordeeld.

* Verduidelfjken funktie en nu
proj ektleiders.

* DoarlichÈen van verkoÕp en
marketingorganåsatie ten*
einde een slagvaardí-qer vêr-
koopbeleid te kunnen vo€ren.

* ûp korte termijnr Tijdelijke
uitbreldJ-nç werkterrrein on-
der het mot,to; "A.l-le werk ås
waard gedaan te wÕrden".

Een eigen I.Il. C , Gìrsto *ociaal
plan antwikkelen ter verhoging
van de ålgemene aêtivåtie.

4



\

ftrt

Kopie aân

EMO IHC GUSTO Nr Daturn f t
Van

,{an

Bet¡

33 v Qr^lt<--t, ß.^"t-t1q)we )

ç).*F

il/t L

IÅ*,;r\ ,u'4- L n^

I g.* v¿L

u*.t.t

.r*-
{..,{U.l

-.t-
L!

ç

Þ*-Q_

â-"f tLt-

dt- (

-L.

ô iJ r-a.¡-rr*^ U ¿þ b , '¿o'T ai* o(^

q

€

t^j*,,l- )-"** .{ *t".t=..-"'^r--., -'^ rt-ó+ ót,'4-)

* o-", Á\ ".,".-r " ¿,' t{L-tJ h{-",- \-*
6-dL- 6L ¿-lll"{^-. ç-É-\ f^,¿g-_tr o{,.-i-*.--- "-1" d'_à*J'..^ f^"/l

?-¡."t¿a

'ìr?-Ê
I

Uq
-tU^. e¿tt^/\-Jf *.*- ^J- 

d^t'"-"*'^^- û/Jì5 ry
ûÆ
t.

rl
L



,
i.., ,.. :r . ,.. l

¿s

teÍclraad v.ror bespreking direct-i-e Gusto mct Raad vari Bestutrr oli \.¡oensdag
19 inei. i976.

l. ileb bedrijf vratr.gt orn

-- i. ciuideli.Jkhei-rl
-- 2" \{{:rk i¡t het vooruitzichl.

Ðe d.i.rectie valr Gusto kan sl.echts duiCcl..'t-jktre.id i'e¡:schaffeÌt en een lijn
aång={lïen wel.}<e f:ot:. v¡erk k;¡.r }r:iden, inElier¡ zij op haar beurt ciuiile}.i;}i-
hej-d verkrijgb van cle lìaa.d v¿rn llestuu.r- en een visj,e van cle R¿¡;rd -¡a.n

Festl¡-Lir \roor og'Êtl hceft.

Iiet dceil van het gilsÍ-ìre}: j.s cle visie van ¿ìe Ra.ad v¿rrr BesL,uur e¡.¡ rnet na¡¡u,:
van cle presicl.enL tc ve::nernln, specia"al. rnr*t, bet^rejçltj.nq tc¡t cle punten:

a. verkoop
k¡. r.:erfpl<"n
(.. lobbyen bi j over:hej.dsir-rsLcllirrqen e"d.
@

2. Verkc;op"

a, 0¡-, Offshnre gebied.
Opdrachten voor jack u¡:s en bo.)::schepen ziJn gezi.en de roarktsituatie
naut'relijks te v€nr'achteri. I;nicae opclracht-eil vÒÕr ]ir¿r¡en zcrlrclen rnet
grote bokspretn.ies ¡nisschien verkrege¡ì kllnnen v¡or:cìen.

[-uet enige object waarvoc]r werkelijk grr:te j-nter:essc bestaaL, is storage,I

f 
ri,eL nane de spar.

f VIij hebberì een t'(¡oiste.r voor een engi.neering studir: gedaan aaÍt een
\aa:rLel cl-j-ernaatschappijen" T',:'se van dc:,,s olicitiratr,:rhappijc:-: ',,'iLl,r:rIlslechts nteedoetr, índien het project door GusLo en SBi4 ger:,anienlijk
fwor<1t qeCra.c¡c:n

¡Dj.t beLekent, dat wij m..:,Jten sarnenlrerke¡t ntet SBM of het ¡>rcject
\maar Ì:et"er kunr¡en vergetcn"

- ^br"",,$Onze vr:aag i.sr
N ,'t,*¡n\Ji zaf de Raacl vårr Bostuur actief bijrl-r:ac¡en orn cleze sanlenv¡erki.ng tot.
\¡À\lr- I )st.and te brenqcn?\l' l-

ir. lJc¡n offshore.
. l{e.t- is duic'lelij}:' cla-t wij de werf ¡r.iet gevuld kri-jgen met u.it'sluitencl

of fshore r.¡er:k.
i{.i-j rnoeùen cilç Ca-arom weJ. }regeven iluii;(}}'r o¡rs tr¿¡<3.å.tior¡eJ,e te::rej.n va.::l
de laatste jaren, Onze cÕncu.l:renLen cloen n"i-et a:rders.
\,iii gaa.rr ciear¡tle:e in teçen cle di''¡ersc structuurrerpporten (Keyzer, Bakk+xo
lfinselnius )

Otrze vra.ag is:
Kan diL docr cle Raad van $es¡uur acti"e:f v¡c¡rrle¡¡ oest.cund?

Ooc;iriikt+rrd tr:eI¡ten is anv<-rl.doende
l'J¿1rlÌleer o.i: }tet l¡es;lis¡;cri.1c ¡Írolilerl1- Co actieve b¿rckinc¡ van de R¡rad v¿r-r
IJe$tìiur o"n¡,:r.,reiíe i,i1i jft, ::al. ûiL n:lct a.l,lei:¡r J-eid,en tot irel misssyt
v¿:;r ele i:ei:rr:f íeucìe ¡:rojccten | \)eð;t t-.cvens clerr¡r¡t:j"r¡¡:tie en f.:ustraLia
t€\ge{:rg l:rergr,n bij d* }ict:r:ckken rnr:ilei..,t:rire.r:g.
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c. Engineering.
Er is c1e laatste tijd door c1e Raad v¿n Bestuur veel gesproken over

engineering,metlramedatfi¡istomeererrgineeringaanderdenzoumÛeten
verkopen . !I[*
Wat clit punt betrefi, tu# hij ons de volgende vragere<æ1 I

l. stel dat wij een aar¡zie¡rlj.jk pakket' engineering voor ðerden zouden

verzoj:gen,weJ-ke}rij"|rar¡ezoudatleverentotonshoofd'probl.eem:
hoe voorzien i'rij de rverf van l¡erk?

lste irq afzonderli
voor indel van de voo

, llet qang i:rengen t aanzienli.jk
ÍL äalì1;al act'.i.es s oveS: igens we

ring te rkopen
j aren "

jd.

3 tralerfplan.

De onqerustTreicÏ ten aa¡"¡z.ien van de reali.sering van heL werfplan wordt

Ì:innen Gusto steeds groter.
P,¿ndeGusLodj.rectieishetfi.atgeqet'enphaselaenlbuj.ttevoeren.
De heer Basti¿ul zr:gt ¿cÌ¡t-er, ciat hi-i phase 1b 1>as rtrar¡ aanbesi-'ederi na

definitiever goedl;c:u::inq van phase 2 (inclusief financierinq) '
De arralyse betref:fellrle de vocrcalculati.e van de zuige:: co BB0 geef{: a'm'

clal van het versch.Ll. in kostprijs ¡ret smit Kinder-rìijh ten bedrar:e van

ongevee¡: zes rrrillioen, önqevee]:3r5 rniJ-i-Í-oen zijtr'coe te schri;ven aan het

nieL l:escÌ¡-i.kbaar hrebì:en ran eell outil)-agc volgens phase 2 't'ðJ. h.et werfplan'
Ile orde van grootte van urer¡bespirr:-ing in sectieboul'¡ en voorl¡evterl<ing

bedraiagt 15%.
Deze cijfcrs zullen op korte tennijn nog nader worden gepreciseerd' maar

de concl,usie is nu ree:ds duidelijk'
zo¡;cer rverfplan zal Gusto 3e¡1 onaanvaardìraar grote cash drain v¡orden

voor: IIIC.
Watd.itpuntbetrefti;hetuurvanduid'elijkheidaangebroken:
" You can fool all people sonìe of the tirne '

you can fool so¡n¡--r people all of t'he time '
but yes cannot fooi all people all of tl¡e time' " (Mark rwaín)

t'let andere r,¡oorden:
geenuitspraakzaldoordergck.¡erkersa].seennegatÍeveuitspraak
word,en gr:Ínter¡>retee rcl.

Lobbyen bij overheidsinstellingen e'd'

llij verkeren in Ïrct ongewisse l:rctreffende het beleid van de Raad van

Bestuu¡: in het op }ranrlen zijrrcle kaartenspel, waarl:.ij ten minste 30s

va¡r de Nederla.ndse \^rÉrrven <Ìesloten zal moeten vlorden'

Is dit beleicl ercç gerichL om Gusto als wisselgeld achter de Ìrand te

houden .in ruÍl voor de niet IIIC baggerwerven b'innen Nederland?

bi jclra.ge I aaron slechts langere te n te ver?tagVt'en.

-"-'ntayttúÇerege ling.
aE zawe7" bij Gusto
genomen.

4

/
5. Sociaal belefd-

Het bqJ.¿¡:rgrijkst-e pr:obleen hangt s

Eetr opl.c:ssing Ii jkt nabÍ j, rnâal: we

werf al.s bij Ciusto SiaalJ:ouw çeliJ

amen met.-de zogenaanxle
l. is claarvoor nocli-Ç, d
kti jdiq acties- worrlen

\
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De vr
Is van Bestuur id waar nodig rteh n

9.

of t de oplossi eel. in een vrijb nde onde linq
Staalbouw to and worden gebrach

Samenvatting.

Wij vr:agen de algenerle vlsie van de president mei betrekking tot
het probleem elat wij rn een zeer dunne narkt voortdulend 308 te
duur blijken te zíin.
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Ven 1,. A. vân (trnstafcn

A¡n ts. Schull
Botr. punfGn t'9r kcnnl¡nemlng en be8proki.ng tera.tond na vacânt-iê S.Sc.hut:

Aangeølan door nlJn kaokoparà¿lc van hoden dc volgen& puntcn
walllcht nlot, beoproken ktrnnan wordanr ÇÊðf tk dq*a ¡chrlfts-
rtJk.

I . slaul¡o.

þlu ÌtåL gcaprrk mt, da l¡qer l4olkenbarr sp l{ åugi!¡rtur
tot wolnlg scar hscft çolaltl dan "re!l *e lrlLl¡n<tr oot",
la duldellJk oon crlslrgltt¡atlo ontstêân. Ik naah rnlJ
aodanlg r,ayqên, dat., hr:cwol ds zaak ¡tnda e¡rrl I ln
handan Ä! van ela tlaad van B6ãfuur, dk hot mtJn çll*rr:
v<¡al ¿alf actl.ovc ntappcn t6 gaa¡t onrtcrrrarpn. fle t lr¡rrel¡-
qouprok nrot ds Raad van Bnrt.uur ogr 4 auçusti¡c hccft nr!"Jn
heaorgdhcid gleeÌ¡tß dorrn to€ncrÉn, Er yçrd ondar andora
çaaprokcn ovor "nàar hula Sturen van fnlaoilstngtnF Gn
"uÉt nfr¡lmalc baaet.tlnç¡" gaan workon" Dlt le r,l jns
l,¡rs.tons nnr,nrallJkfl trça1l.st tüeh .
nic rank 1¡ t¡r*lr t t sJän lt Jk *ae r. eronvt:rxlt { :

fìLaub* TI lato¡¡ ênnularîn t¡ttohant. iJt,Ír"ü)s f¡t lllsf
Iatsr¡ çaån, hatgoan ook Staul¡o T op læ*a oehrc¡twn
zal ratton.
llll hêtrkc*È, då*, çsr¡ *âsT¡ f.t*w blJ öuxt* x*grvalL,
grr,t€r dun do JnartlJkac lercliaexl, FGdrf lf¡s¿:ono-
mlech be¿lan ls 6uxta claarspa ean fal ll¡at¡ ¿lak,

Ik stel voor:
1. de saak tergtond voor te leggen arn coæn¡lEsarlgsln våß

IHC an d¡rcc ln lø rchakclor¡ blJ prrtltiak lcÉlL¡y *Grk; 
V

il. dç l¡êqr bax an rrtJ blJ alk çur¡:rakhcr¡ få trrtrqkhcn ca
aanw*rlg te latrn cljn. ,t

l. t{arfplan.
Hr la nu volbdlga oaneguzlndl¡rld binncn !{avalcdrrult c{¡
Ciutto dat hat rÐ.t, rrÕrdon:

fl t'smalle" h{rl (scetla¡ 12{J ¡ 15{l Lon}
J-f ) trorrtrplaats ovar bâr¿arndo halllnçcn mt lÌ0¡l tÞnr k¡r¡¡r
Voor datalLa alo voorstollarr lrt¡valcôrr6t¡lt"

J:-s*qlÅ*r*tt*.t:lrh-
Havalr:onsult rnaakt- orn nt;r¡r r¡ppr¡r t rrar I n
rf ,lhaLa r¡l.orna r¡kcr¡¡

t) trtxrfrlyrrxluot ls ûu¡to hllruyrraem
lt) profft, eentro ooncspt.

4.'I\,vcopiooqandlonst, EMS.

Zal 15 ecptombcr stôrt.n.

E lr l,r tanr¡
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Speeltuin voor ingenieurs, de noodzakeliike
voorwaarde voor technologische innovatie

Wat is het verschil tussen een uítvinding en een innovatie?

Een uitvinding is een technische truc waar een octrooi op
kan worden verkregen, mits die truc nieuw is, niet voor de
hand ligt en het een ding, een app araat, betreft. Of zo'n
geoctrooieerde vinding enig nut heeft, blijft buiten
beschouwing. Bekende voorbeelden van geoctrooieerde,
doch volstrekt nutteloze, uitvindingen zljn de automatische
hoed afnemer en de zegenende fesus-figuur.

Een innovatie is de eerste commerciële toepassing van een
uitvinding, het eerste bewijs dat er iemand bereid is ervoor
te betalen. Er kan maar een de eerste zijn. Technologische
innovatie is een game of excellence, slechts weggelegd voor
weinigen.

Wanneer anderen de innovatie gaan toepassen wordt dat
door econoln en dffisíe van innovatie genoemd. Dat betekent
een toepassing die nieuw is voor het bedrijf maar niet
wereld wijd. Om verwarring met de innovatie zelf te
voorkomen, noem ik dat liever vernieuwing (renewal).

Degene die voor het eerst de word processor op de markt
brengt, innoveert. De onderneming die zijn elektrische
schrijfmachines vervangt door word processors innoveert
niet, maar voert slechts vernieuwing door.

Wie met de spade blijft werken terwijl de concurrentie
bulldozers gebruikt, gaat failliet. Vernieuwing is essentieel
voor alle bedrijven, innovatie slechts voor de enkeling die
daarvoor de excellentie, en de behoefte om te excelleren
heeft: de mindset van Mohammed Ali: I am the greatest.
Zo'n competitieve bedrijfscultuur kan niet van buiten
worden opgelegd. De werf Gusto had die cultuur in hoge
mate doordat de familie Smulders die mindset had. De

houding: elke technische opgave kunnen wij aan en
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garanderen dat het werkt in de praktijk. Die instelling viel
waar te nemen in alle echelons.

Het prototype van een innovatie moet alti¡d nog worden
bijgeschaafd om voldoende gebruikers- en
productievriendelijkheid te krijgen. Daarvoor is feedback
van de vloer, ervaringen in de praktijk, essentieel.
Ontwikkelingsingenieurs moeten daartoe kunnen
beschikken over een speeltuin voor ingenieurs. De Gustowerf
was daarvoor ideaal. Met de sluiting van de werf is voor de
voormalige Gusto-ingenieurs die hun heil in SBM, MSC en
Gusto Engineering hebben moeten zoeken, hun speeltuin
voor ingenieurs feitelijk bij hun klanten komen te liggen.
Goed luisteren naar de klant en daar lering uit trekken.
Maar dat blijft second best. Feedback van de vloer in eigen
bedrijf is natuurlijker en daardoor effectiever.

Met de Gustowerf beschikte Nederland over een bedrijf dat
de excellentie en ambitie had om succesvol het game of
excellence van innovatie te kunnen spelen. Op zo'n bedrijf
zou de overheid zuinig moeten zijn in plaats van het om zeep
te helpen met uiterst simplistische en onrealistische
argumenten.

De marktverstorende staatsbemoeienis van Lubbers,
Molkenboer [en zijn assistent Bosmal getuigt van een
ongelofelijke arrogantie. Van hun plannen is niets terecht
gekomen. De RDM zou onderzeeboten gaan bouwen, maar
toen Taiwan er twee wilde kopen werd de exportvergunning
geweigerd om China niet voor het hoofd te stoten. Dat was
meteen de doodsteek voor het bedrijf. Het onzalige plan om
Verolme Rozenburg om te vormen tot een nationaal offshore
bedrij{, zo mogelijk onder mijn leiding en mee nemen van
Gusto ingenieurs, werd al afgeblazen voor het was
begonnen. De fietsenmaker directeur die fin plaats van mijJ
de leidingzou krijgen, kreeg naar verluid een gouden
handdruk al voor hij was begonnen. De Schelde zou
wereldwijd Marine schepen gaan verkopen, Geen enkele

2



verkoop is gelukt. De directie ging tegen haar laatste
commerciële klant procederen, waarna natuurlijk niemand
daar nog een schip wilde laten bouwen. Etcetera.

De Gustowerf moest dicht, dat stond vast. Kennelijk had de
trotse houding van het bedrijf de nodige vijanden gemaakt.
De vaste activa van Smit Kinderdijk waren bij gelijke omzet
70o/o hoger dan die van Gusto. Het miniwerfplan -een
overdekte hal en kranen die grote secties konden tillen- zou
al een enorme kostenbesparing opleveren. De kosten van de
werf waren al fors gereduceerd door maatregelen die wij
hebben kunnen doorvoeren:

1. Tijd voor tijd regeling in plaats van overwerk
fbesparing in de orde van twee miljoen)

Z. Project managers met grote bevoegdheden in plaats
van project coördinatoren zonder formele
bevoegdheden.

3. Inkoop met werkelijke marktwerking door serieuze
tweede preferred supplier.

4. Einde aan diefstal door eigen personeel.
5. Reguleren van jachtjesbouw van personeel.
6. Constructieve samenwerking met ondernemersraad en

vakbonden.
7. Vermindering van aantal indirecten.

Daarnaast zou het verbod om orders buiten de offshore te
verwerven moeten worden opgeheven. Dit verbod en de
weigering om de absoluut nodige diepte-investering van 20
miljoen gulden te doen, lieten Gusto geen enkele kans om
zelfstandig te kunnen overleven. De winst van de laatste
twee jaar zou al voldoende zijn geweest voor de financiering
van het miniwerfplan.

Wie betaalt, bepaalt. Molkenboer consorten beschikten over
een grot e zak geld waarme e zij druk konden uitoefenen op
IHC om Gusto te sluiten. Uitspraak van Bosma (de
rechterhand van MolkenboerJ: Er is altijd wel een goede

reden om een werf níet te sluíten. De Raad van Bestuur is
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voor die druk bezweken. Ik kan niet beoordelen of het
vermijden van een oorlogstoestand met de minister van
Economische zaken en zijn Staatsecretarus door de
Gustowerf op te offeren terecht is geweest, want ik ken de
andere belangen niet die in het spel zijn geweest.

De kwade genius is ongetwijfeld Molkenboer geweest. Het
leek er nog even op dat hij in de RSV- enquete het loodje zou
leggen, maar hij wist zich er onderuit te wurmen.

Eindresultaat:

1. Van voormalig RSV is vrijwel niets meer over.
2. Een kostenpost voor de belastingbetaler van zo'n B

miljard gulden.
3. Gustowerf, onomstreden de indertijd meest

innovatieve werf van het land, [geforceerd) gesloten.
4. Onnodige werkeloosheid in Schiedam.
5. De voormannen van deze rampzalige staatsbemoeienis

gaan vrijuit [blijkt geen belemmering te zijn om
premier van het land te wordenJ.

Lex A. van Gunsteren Voorhout, september 20L7
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It)l'{esdanes, Messieurs, chers invités,

Crest un grand honneur pour rnoi de vous adresser la parole en ce

jour de festivités. En effet, nous venons dtassister au lancement

du troisiène "sistership" de notre sêrie de bateaux d.e forage

à positionnement dynamique
,fu'f^æ 

à alrT;J¿éjÉ t-!---^*t'r**,;* jV:"
L'z,vctest non sans orgueil de la part de notre chantiergeue je me -'ât'

permets de relever quelques aspects techniques de ce navire de

foragerqui peut être eoasidéré2corune le plus universel et
s'ophis tiquê j amais lancé . .

e^4( h**
Le PETREL' avec sa longqçur. de 150 mêtres, sa vitess.e de 15 noeuds

"x4***IA a.-u1æ,.Å;t
et son "deadweight" de $500 tonnes, possède lfautonomie nécessaire

dreffectuer des forages à nrinporte quel point du globerjuseu'â
des profondeurs fu de six cents mêtres et une profond.eur de

forage de 1' ol4lg, dg*'.gix..nj.å,1ç "urè-üces:=
Lrexpérience obtenue avec ses "sisterships" l-e pELrcAN et le
HAVDRILLTa arnplement dêrnontré que ce concept est avantageux dans./^
des endroits aussi isolés que le Labradorrtout en étant suffisamrne4t

versatile pour des nissions plus rêgulie-res dans 1a lr{er d.u Nord,

1a Mêditerranée * ,^ cöre drAfrique.

Le systène de positionnement dynamique, sous contrôLe intégral
dfun ordinateur, offre des avantages import"ralrquant â 1a sécurité
et la précision de manoeuvrepvis-d-vìs des syste-rnes conventionnels
drancrage. Ceci pernet l"e forage dans des eaux profondes et dans

les rëgions nordiques, où le danger des glaces flottantes rend

irnpossibLe l t application des systêrnes d'ancrage classiques .

Les systêmes de compensation de piLonnernent et de tension du tube
de foragerpermettent un forage continu sous presque toutes con-

).

ditions de la mer.
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rendue

et

La réalisation des plans d'un navire aussi moderne n ra été
2

possiblergue par une collaboration étroite entre armateur
chantier. l,ious portons

coopêration qui stest
navire.

hommage

êtendue

a cette coopêration constructive,
jusqura 1a construction irême du

I{esdarnes , I'lessieurs , permettez-moi de vous a\¡ouer â quel point j e
suis heureuxrque Ia cêremonie de lancement ait ete effectuêe sans
problene. En effet, le PETREL constitue 1'unitê la plus lourde
qui ait jamais êté lancêe d.ans notre chantierl

dame Didier, je vous suis bien reconnaissant d'avoir acceptë drêtre
narraine de cette unitéret je vous prie de bienz{ouloir acceptet.r

titre de souvenir de la cerêmonie de lancernent d.u PETREL, avec ã-.¡
hommages* @t.

l,,ta

1a

:"ø 
¡;Ë'x ,",'', 

t, a
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l)ear I'lrs. lìasnt¡ssen, Irlr. ltî/11er, Laclies and Ge¡rt lenren:

It is a great honour for me to say a fetv tsorrls on this happy

occasion. The 'rl.,laersk Explorertt represents a nìil estone in

the history of ouq company in nore than one respect. SÌre is

the biggest rig ,W":,, r"n"rrvith rc¡1arrl to both the rnain

dimensions and the rvaterdepth she can operate in. In the forth-
coming years shc tr¡i11 lle one of the large¡t an<l str¡rrli.est rigsl^@
i.n thc North Sca. She i.s tl¡c first rip. rvc ¡Ññtt rvith rl¡ree ìc¡s
an<l the first one having a continrrous raclç anil pi ni on r:l evat in¡
sys tem.

:\ I
lrlost .important to us is that r"jfr,,a, arval<e today fron oi¡r

A:'lerican nightrnare. It is not lvith regret, I;rrt r.'i th appronriate
professional pricle, that tve look back on r,rhat r.re (1i(l after the

I
disastrous détaits of our sct-up in the II. S.^. lrec;rne annarent,

The easiest and certainly least costly 1{av out r.¡or¡l<i have heen

to negotiate cancellation. It is there fore t¡-e*ffirrù satis fvi ng

to see that tve have proveci to be able to frrlfil or¡r olrliqations,
apart of course, frorn the unavoitlallle <le1a;.'s callse(l !r., tr-,1¡s -

ferring .the project from tne II.S.A. to orrr yartl. 'l'he rli f fjcrrlties
of that undertal<ing have lleen numerous. Iìor exarr¡r1¡¡; rt.*-ûæ
ffi-å att
dintensions in inches had to be convcrtecl into netrìr: rrnits. l'he

result rvas that ori¡1ina1.1y rotrnrl fi¡ltrrcs lrec e dine ns i nlls *¡f*.i nç

assrlci;rtecl

¡:ateii.

five significant <ligits. 1'he pr;rcti
tvith such curnbersone figures shoultl

al

cresti
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Consiclering the end product itself , r,¡e feel that its eual itv

is up to a high technical stanrlarcl. This is not in. the last

place to be attributed to the constructive cooperation on the

part of Arnerican Bureau of Shippi.ng ancl the contrilrution of q-

tjh¡E dcmanding an<l knorvledgeable owner.

We do hope that the rrl'{aersl< Explorer"

represent a rnilestone in that she r'¡i1

expectations, both technically ancl ec

' - to'*e to tlrank llr .Rasmussen, f
Iinitiating

r,tíL) 4or . I'. lló 1 1er

l perforrn trp to ther hig¡hest

onomicali It
/1V4,.

is € p I e asure

o

c âree r fFF:t+l?*-"' lae - sh

,. 
L

i.-'t# ,¿d+ea

1ì' Explorerr! to the bencfit of her o\{ner, Ple;rse âccept this present

from us

¿-
lrl

e'4 this happy e\rent.
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IHC Gusto ilieurrs wf ( tLtJKst tñfoRÀ,tå,Îif
vooË ÐË ¡áfÊIwfRKtRt
vÀN IHC 6U{T0 8;V.

I'lummsr 14

l9tsüedeling I
Ðe þeer r]. Sjoæke heeft de r+en*
le kenaen geçevsrr {}ra per 3S
ju*1 å*?S INC üust$ s.v. ts
vsrì.aàen tsneinde e+r: dlrectåe-

:
fun*tie tê aäÊvaardea hij Ë"V.
Scheepswerf & t"tachånefahriek
"I{{}LL&ädü vlh }i. taåjâ te
Hard i nxve ld* Gis s s * *dasr.

Þe dir*rtie van TT1C Gust$ *.V"
hræft dit versoeh ång*wilåågd,

Ë. Schuiå

fiüededelin$ 2
I{i*rbij åe}en rrri j u made, dåt
te reken*ä va$ f april )9?5
de verga*ding vaor aak*3-àjke

- kilometers, gereden rnet privå-"autÕ'$, opnåetu is aa*Eepast..
rDe verqoedinç vÕÕT de perå+*e
f :. aprri ts:s * 3,1 rnaart 19?6

is vaatg*st€:"d fiË f *, 35 per
kil"ome*er.

Sê Þir€ktlê

B, Schxåå

ü.4.C. snsdedsli¡g
1/aretkoring,an

Ðo$r het *ntbreken vöIì êerr tö-
tä,ä.:.*$l¡erzåcht r¡an Ðorens *Tr
*e !,laaL vart d.e tÀC-verzek*r-
d€n, berichten wlj u het
vnlEende.

ï april 1S75

Leåen en do:r+têürs van de tåC
r+*lke tût 3L.3.t9?5 bij Ðorens
sr:: de l,laal" verzekerd uaren en
<rp 15.4.:9?5 ãög geên berÀcÌ:t
i:ebben {}nt\¡årrger: vårr de ÀüRö-
ber¡kr ïrörd*a vereo*ht hc:nlakt
Õp t€ ïrêãren lrtet de €À{1.
Seze l"edeË en donateurs aijn
door de Gåf r¡aþ na 3I.3.19?5
ir: de nieuwe verøekerlng qe-
dekt v**r ? maanden. dus råjden
xíj b*slist ni*t onverxskerd I

$g$3Ëgbs:gå!!gg&sglç van ce
niertøe veraekerång zijn ver-
kråjgbaar bij het tAü*kanrÐür
op de bekende spreekurer:.
tsr Ëe s!åÊ-qs*þsi-kss$s*b!; såË:
lsslgÊ,¿ t
:) aar:harrgr*ågens aijn Wå verze*

kerd. doeh belrû€ven niet aan
de ver¿ekeringsmaats*happi j
öpçêgËvêJl t+ v*rden

ä] extra eigen risico vccs be-
stuurders ionger Sgg-3}_i*ggi,p"v.3* jaar-

Taorts r¡¡åãler¡ r^låJ u vriendelljk
doch dringend \rrâçên, r¡rðrìÞêer
u vethuf st ¡ r¡lt dot>r te gêvân
a¿n åe üA,C ad:nlnistratie. I<tåerjaar ;rleer aijn er xnreilåjichsden
rnet de assurarìtle*rÊäâtsthappåj,
betreffende de dekhiagsbewijren
en rekenirtgen d1* zij van 'de
Fäl t*rugÕntvêägên.
V<¡cr ¿'åre*wijaigång e¡r 1¡¡agêrt-
wåsseling krnt ä $p de heker:de
Èå jden t*reaht Ín de Ðukdal.f .

Sess*Sågelås
$preekuur rralì de heer. $lobbe
voor ds lopende schadegevallen
van het oude kontråkt $ordt
geh*ud*n in hst GÂC-kanlaor.
due niet in de wachtkamer \rän
de Mediscbc ÐÍenst.

I{et Bestüi:r "

åädrtd¡t1 ård. lör3 lð¡eñ, Söhú'.Jåry!
Tàì. O,tô-lgO¿ 26. lsrrrr 13?¡13t
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Beste i.}ob, ïTRTiìilTF;[flI 'rK

lfu r:å;in rclr_tie net ïIïl is T¡eeind.iqd, is ook e.a!3 6nãe
s¡¡,*et1-¡e::irin€i ecn ei-nde ¡iekoæa¡. rk rea.ii-.see:'mij t¡.t
het eíndresraita.at .l'ci-r jcu evgì cn]:cr,¡rerìi.q:3'¡¿ ¡aoe* aiJn
a-Ls r¡clr ni'-J" rk ¡{-1 {anror¿ {eëtì a.fseheiå i*:.g¿e¡: zc::,der
eø! tweoteå hooftlz.e]ren te r¿enorersn c-íer np.r¿r nrij¡r ner:.ing,
in hoge ¡¡ete becLlscãrå sijn fîe¡¡¡cê.st v or het u"iteincleli jke
f,aåenr r{a¿lr r'¡aarin jlj ån beíd"e,qæraLlen Je inv]-oed in r}e
juiete richtåns heb* aer¿ge.ç,¡æ.d..

llet eerste p",rnt betreft het r.¡erfçla¡l. T.'ij råjn het er a.l-tiJd
çve:¡ eens .c.gr.+e,3*t r-ì"*.t n*dctntis,'¡:r'inpl vsy..i d.e :r:.tj-11ege gên

aood.¡ai:eli jlce 1¡,Jårî.irâ,ayCe l'¡¿rs¡ cm. $u.tto ,geac::{ te n.*ken. llc
¡ree* d¡r.* je oe je çi:frlä.,r|jz€ haril gevoehten hsbt o.n Ï,et
er c.r:or -i;e iir"i..ip;en en ben je cir.:.rl:. eri¡eni;eiijk voor. )e.t het
i¿1tei.nc.el.ijk er ni-*t var:. ås g*i;*een-, lra¡i j*r;. in elk ¡revel- ir.iet
v¡orcgr ver-v¡eten. ''.e1 d-ffrlc ík riz¡t ?:et niei dooygaan vn¡:, het
r*ert'::lar ans ileid,er q€lÐclf in C,e rank neãy oç åe prr:ref heeft
gesteLdr rnet al.s eevol,q effir coece:rtrere:r +p rainr3er i¡eL¡¡nflrj-jke
m:r.ten ¡'¡aeíþi j irrita.ties nået eitiJå te ve.ry¿i jd*i î¡ïÊreïLr

liet trEee<i.e nunt Iietvef't åe'her¡oersing va:r cle di-rektÍe in mei
1975. .Te hebt r:ri j tr:æ uåtcrr¿lclreti-jk ,eiel;r3Ê-Tsoln¡çd dnt !k
nof eæls enå jt t"*r¿ !c:'1" jaen vcn ti.e ten:.gh*.e1æar¿mrrre van fìJor:ke.
ïn retroepec* ¡noet ilr ?¡ekeane,rr d¡t ,je rell;!]l he':t eekreg;en.
Tn feåte heb 1k toen d.e g:'cotste en nisschie* r.¡e1 besLl-ssen*e
for¡.t Eemaakt ¡edurarrle de ,gehe1-e aci:terrlgqecrd-e Ðer¿ode.
strii{t øai<e}i j?* "beaåen, ie :íquikæ<]" qeweest åc.t ik håerdolr
rSeea verm.ieut¡ång heb krmne¡r brengær in C.e slsr¿te].í{ebieåea ,,

vez'koop en irtlescB. t;:Ert åe ver?roor: betreft heeft de intrec'.e
ven de iieer s¿n lior:.se1i het effeet van de surp::.n.,Eeniernt by
terrorË-s-i;i JI_ nog versterkt. cfschoon de betrokirea mer.let¡e-rbe3's
tÕú ?rq.! a '.¡ J-rí'4 ¡:(/-Lì:' *tu 

vr.'T-1. bel:rcr1.ijlce kla..tee øijn, kont er çreÍnåf; ì:åt

:f/- .

'.ã
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'r'¡i Ì_Tlì. tüf '.1 î,I.lli

doorda.'¿ initia.tf ef ea c:'er.tivf-te.it lei ens:. îEÊ}e niet
¡':.rr¡l Ê-i: ,{-f iriJi-1.1-.iì eerd".
:'ll <:i, ,üld *:fs.

-ìi,j de inl.:oop li*i Ce zaak j.n rreøen

iiat eei:ter het ¡:eest aa.delig heeft ,qsr.;..ïiî,t; , is het
nn;rch':ir,.":pehe effect, dat ii: r¡orLedíg heb onderschet,
rlt h¿d v*r"¡aeht d.at d.e gevoelsrs vp.n beJ-d-e col-Legars jegens
rrt j d.åe ilet fl€i¡:;lp. rrareâ var: het in eers:te inst¡ntie
6e¡{ofren €û te låcht te zíjr, bevoncl-e¡rr þâ een half jaar
vel. cvç¡' s'Jrrcleîi alin, jlp.t lleef-t bel*ns niet 13 ao..qe.ä
ø-i jn, V*r3-= o,â. blåjtrf, .nit i1e h.rud.in¡: bi j m:. j* vertrek
tuitrattnffen on eren 'bf jeenko*.st vny: e¿.n tieri.t,rå ufn+Ied,en
r*"*llre .ç;? ?;gnerT-c¿ì 

';eÍi r,.rpren d.a* t,: {€nor,lraçikt ¡Es.s TI_k
i-l>te:r'çr:cr'oro- c'¡ ce ho:.r*e tc stelr e;:i. liet. Íb¡.¿ii.¡rinr:::teLe
'¡.:1'.. (.-':L i iíi 'ii,iL¡.-,r_f;i,Ìoiì-l :,i;i- j-L ti.ie ir:. ic .;tirgcl:il-lËì:Ée
ee;lir.cije:t r"¡erd_ .i¿j..Lç-erly:,,o;:r l¿esf"L h¿:"h figerkr.i_ jqe.,r vr:: C-e
r'ii:a::+,¡* ÕJ_rj c,æ: eËråS:*l eterk ?:çlar¡er,l.. T,,ic.tíFjÌi-nâ.ï zoli_
i"e.::. ree oa r1e korte t*r.:lj:n eil{,Te irrchleril*r þebr,ren írehad'bi j vcrt:'elr v-"jj l."'j.:uì.ii: Êrr ftc&:€l-i jk ook i3ax, oîi f:e lnn,qere
ter:;rij:r a:u i;e u*.ak e_r beter vcszr ìrei:l:e¡: ¡îe,qts:,¿$ {z+a'ls
ik he*; nu bec¿r.cieel).

r.och* je, s.¡¡.S.qt ¡,:.ll_es duåC.el-i jl: håstorie za]' øijn
frer.r:rdgl, Ìtcf; eenÊ ¡¡,'-::.i flSrT-oCl.:tæ: r' lj_et: ,¡_"Lgeeler:, dan
zp]. i,lr dr* tÐer r:l ¡rj-*is rìtellân.

Teaçlol;'i;e l.¡íl i-k je ai-le '¡J.;isheicl ea i:terk,i;e $¡€tlg{3yl
in ,l-e konen d.e r¿o eili Jke' -bÍ .J*elr.

Grcetørn

tf,'.ø
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VOOR ÐT À4ÊDIWEIKËÎJ
vJ\N $tC GUSTO LV.

xulmEn 20.

3Ët{ãtilÐäÂKlllc .
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llet ligt in het vôôTneãrên Õm op
I jnli 1"975 de heren .T.Ð. Bax
en Ir. J. Sjouke te ber:çemen
rot directeux van THC 6üstö B.V"

lo: heer Dr: rr. L.¡,. vå$ Gunsteï€n
- algemeen dj-recteur, zal aptreden

alg vooruitter van de directie.

Prof , Ðr. I\1. þ4ul.der van het
orçianisatieburearr Varr de gìrnt &

Co zal ee-n onderaaek insteller¡
naar de na+d.¿akelíjke voorwaar-
den vaot een optimaal funötiÕråeren
van de t*pleiding vân IHC Ëüstt)
8.v, en de rol dåe de beschik*
bare functlonâTissen daarin
kunnen vervullen.
Het andersôek aaf aå"nvårrqe$ 0F
1 jull en zal elnd augustËs ï9'15
worden afgesl-oten. Ðe definitåevæ
functíanele taakverdeJ"inç bànnsn
de dårsctåe van IHC GustË B.V"
æal darr worden våstgesteld.I De resultåten vån hët üflderscek
zullerr aan de äaad van Sestuur
en de åirectie van IHC Gust{)
8.V. vorden gerapporteexd. T€våns
sa1 de advíseur met alle ì¡etrakke-
nen rel"evä;ltê geqêvens ovêr hun
functioneren bespreken.

B. Schuil
ttoofd van de tffshore Divisie

ggpår5Js

Mede namens nij* vroiil,r ¡lil ik
de dlrektie en colleça's van de
expeditle bedanken r¡oor de
blc'enstukjes die i*ij mochten
ontvangen bi-j de geboorte van
ônze zoon Gilbert,

Ben en 'Jeannie de Veth

ô ltmi l9?S "

TIF

Nog eakele Ìaatste adviezen
vðÕr u met vakantie gaat.
tte t is t¡elaas niet ondenkbaar,
dat * en nêtuurlljk in
bultenland - de
äuto

kuren gãat vêrtörten. Triest I
Kan men éfi to€stand zelf niet
aan dan m$êt er r,Je1 êen gârage
aan te pa* komen. Þîen sal" u
daar * laten ì{ij bet }ropen -
gråäg hælpen.
Als u echter öenkt dat vervanging
van onderdelen onder garåntle
vâltf wordt het wat moeilijker.
Ben bultcnlandse firma eal i¡r,¡mers
aiet eû çautt zegEen: 'hier is
uw ðutÕ, 't kost nietsl r.
Vraag een Sespeciflceerde rekening'
ä€eñ de oude onderdelen nee, $m
die thuis vooT de garantie te
kunnen tonen,
vergêet ulr garanti-ebet*ijs niet
meæ te nemen als u op reís gaät.
Een ntens kan nooit r¡têtên waar
het goeà voor is.

BgDå,NKJE

liartêlijk dank aan al"Ie medewerkers
van TlÌC Gustg B.V" voor de bloemen
en kadois die wij bíj ons Z5-jarig
huweli jksfeesà mochten ontvängen.

J.\tl. Schi"ereck en echtqenote.
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â{dakË Àfd ,'ârÊ tâkôn. Sch,eóåê
Lr. OlO. ?ôO¡ ?0. toâstål 137113¡
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De Weledelgestrenge Heer
B. Schui},
Raad van Bestuì1.r,
ïHC Holland N.V.,
l{arconistraat 2,
ROTTERDAM.

Kudelstaart, 2L juni Lg76

Zeer geachte heer Schuil,
Na het_ gesprek dat. de heer p. Starreveld en lkmet U hadden op t3 mei, hebben wij op 2 juni
een bespreking gehad met de Oirectielcusto.Voorts heb i-k enkele telefonische kontaktenonderhouden, onder meer vandaag met. de herenVan Gunsteren en Bax.

De directie van Gusto, met name de heer Sjouke,verwachÈte ¡¡einig van een conferent,ie van éêndag, van de Directie-Gusto met ons.Ik heb groot respect voor zLjn eerlijkheid indeze.
Hoewel de heer Sjouke nLet tegen een dergelljkebljeenkomst was, meenden de hãer Starråveld enikzelf dat een_dergelijke,'gedoog-frà"einq', eenzeer onvoldoende basls bied.t
De con
fn dit
vteten,
heer S
wordt.

Met gevoelens van achting,

ferentie gaat dus niet plaatsvinden.
stadium achten wij het juist U te_doen

. öat de_opdracht-fHC eusto door mij en detarreveld dus beëindigd. Ís en niet hervat

| 1 i i('

Cc.: Directi.e-Gusto
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HEDEDELING

Aan de heer lr. J. Sjouke, directeur van IHC Gusto 8.V., is per

1 junl 1977 op elgen verzoek ontslag verleend in verband met het
aanvaarden van een benoeming tot d¡recteur van Frans Swarttouwrs

Havenbedrijf B.V.

ln de vacatu re zal worden voorzierr door de l¡eer Th.W. de Kleijn,
thans di recteur van lllC tusto Staalbouw 8.V., met ingang van

1 nei 1971 te benoemen tot directeur van lllC Gusto B.V.

De directie van IHC Gusto B.V. zal na deze directiewisseling
bestaan uit de heren J.D. Bax en Th.t/. de Kleijn.

ln de vacature bij IHC Gusto Staalbourv B.V. zal vrorden voorzien
door de benoeming tot directeur van de heer B. van Dam, thans

hooçd algemene zaken en personeelszal<en van dcze dorttôrmaat-
sch;, p ij .

t

Lt Ð

_ .¡-.¡aL . 1'r -ç_

,.'t1\ lÈr- 4.3L1 ,¡j-
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Fostbuð !1
Maagd{k 0
Schi€dat?t
Tot€looû {ûlû} 28 ûl ?ü
Tslöx g1l59 lhco nl
lb¡ôBrtmadrôs llrogu6tö
Hoildolerûglstsr VlüôrdlngËfr fß l

Aan de Raad r¡an Besluìtr vån
IHC Hollarrcl N. V.

Marconåp1ein
Rotterdam

uw rôf. tnze rcl. $chlsdam' 19 oktoL¡er 1g ? 6

Wij, afdelingsh+ofden en staf rran IHt Gusto B.V. hebben
kennis genomen r¡an de beleidsli"jnen van de Raad van Restuur
van IIIC Éiolland N,V" en van de huidige direklie van fHC
Gusto B.V. ten â.anzien van de nabije en r.erdere taekontst van
de onð.ernemÌ.ng

Wåj l<onstateren dat Ìrierbij als uit.gångspunt wordt genömen
êên Õpgäan van IHC Ëust.r¡ in een ni*t nader omschreven
sämenwerl<íng welke }:rriÍten fHC llalland vall- en welke zich
zou Ëpecialiseren op offs?rore produkten.

T¡iij zÌ.jn echteï van meninc¡ dat ook in de huidiçe siluat.ie
e*n beleid van zelfstandiq cndernemerschap van THC GustÕ
blnnen THC Holtand de enåçfe juiste oplossing ì:iedt, rvaarbij
volledíg profijt getrokken kan wor:den van het vermügen ûm
een breed gebied vðån spêcj.ale prcdukten te irestrijken,

Dê mÕgelåjkheden om een dergelåjk beleid uj,t te 1¡oerên
zljn naar cns voorJiomt-- aanr,rezig.

Wij hebl:en in het. verleclen ons volledig vâTtrouTl¡en in een
dergelljl<e zier:swijze ctesteld c:nder Õnue voormalige
direktle. ôok na ke¡:nisnå"me van de recente ontrvikkelingen
blij_ven wfj dit vertrorlr¡ren k¡ehauden.

Gedurende de onçetwijfeld moeilijke fasen r'¡elke ons
l:edrijf voor zj-ch weet zíjn wij bereid Õiìì öns vclledig in te
zelten uitgaande van deze lijn van ondernemerschap binnen
II{C Hol}and $.V" Il}ij hebben het vr:lste vertrouriren dat wlj
er 1n dat geval in zullen slag€n een optimaal effekt vÕor
alle medet¡rerkers van ons bedrijf en vÕor THC als onder-
neminq Le bereil<en.

P.Þ_ qg? Ëd,nblðdlngên 6n op dð doÕÌ ona aanvãârde opdrêchlon ll¡n vån löðpãsålng de Algemene Lêvårlrrgsvoorl+årrdên vâñ
IHC Holland, gsdaponeørd tsr grltlls yafi de Arrondlesämôntsrêchtt)ãnk t€ Rûlte¡dam oÞ 2eàprll JSfi
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19 oktober 1976.
b1z.: 2

Uilgaande van de beleidslíjn*n zoals deze nu kenL,aar zijn
geftaâkt door de Raad vån Bestuur kÕ$en wij tot de konklusie
dat klet voortbeslaan van IHC Gusto voor haar geerr zaak
van e.erste srde kan zåjn.

Wlj kunner: derh*lve niet achter dit beleid staa¡: en r¡rensen
het d,oor ü teruçgebogen te elen in de bovenaangegeven
ein.

Wij hope
in deze

n U l:ereid te vinden om uw s tandpunt en beslissing
r toe te lichten.

{ft.4{
i). ß € t\$ rltttþ

: T. f.4. fr*iie *

t
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J, ar *t Þ ÛiË.
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Plo

J. F . Hågê

Ã,.M. Hei jkoop
ir P.van ãer Veen

drs J.Redenbu
ir F.Itl.Radema

ir J.de Vries

v. Ë*¡"llr.ga,.

Àt . t-{Sr*

"ûËLH,füî

iltí{'

Il,l.**{"

Ìû ,o{r"/'3'n5

iÅ

,//
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{u usl¡

De onder pfo vermelde personen zich eveneeng
met d.eze brief akkoord verkl ch waren door

9

afv?ezigheid nlet ín staat om persoonl ijk te tekenen,



I IHC HOLLAND

S?RIKT VERTROUITSLIJK

Aan afdelingshoofden en staf
van IHC GUSÎO B.V.
SCIllEDAM

aotrs¡dam, 21 oktober t976
3.1-27?

Mijne lleren,

!fj-j bevestigen de ontvangst van de door U medeondertekende brief
van 19 oktober L976.

Ten antwoord hierop delen wij U med.e, dat wij er pri-js op stetlen
net U van gedachten te wisselen over hetgeen U Ì-n bovengenoemde
brief naar voren hebt gebracht en nodigen U daarom uit voor een
bijeenkomst op vri-jdag 29 oktobex 1976 van 17.30 tot 20.0O uur
in het Ncvotel (Zaal "Ðe Drie Koornbloemen"), llargalaan 2 te
Schíedam.

Voor een naaltijd !¡ordt gezorqd.

Alleen indien U verhinderd. bent, gel-ieve U daarvan vôôr 27 oktober
a.s. telefonÍsch mededeling te doen aan Mej. Zondag.

Eeneinde geruchten te vèrrnijden, verzoeken wi-j U aan deze bijeen-
komsÈ geen verdere bekendheid te geven.

tend,

Ð.L.H. Smit

ú

NV l¡.ùr.lrltul. llâ.dót.-^ãhlñòl¡ã u^ll-,¡ r¡^--ñ-¡-..
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'IORGAN I SAT I ON HODEL FOR A DUTCH

OFFSHORE NUCLEUS!'

I H C GUSTO 08 aPri I 1977
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THE ¡{ARKET EXPECTATIONS FOR THE NEXT FIVE YEAR PERIOD

Mc Kinsey estimate a realistic targetmarket for Dutch industry of between 5 and

18 b¡l I ion gui lders.
This market still has to be shared with other competitors.

Based on an assumed succes-rate of 2096 a five year turn-over of between

1.0 and 3.6 bi I I ¡on gui lders is found for the Dutch enterprises.
These projections include both the mobile and fixed type products.

SEE FIGURE I

The marketstudies show a high degree of unpredictabi lity.
Low and hîgh marketproject¡ons differ considerably.

SEE FIGURE 2 AND 3

a

THE IDEAL ORGANISATIONHODEL MUST HAVE A HIGH DEGREE OF FLEXIBILITY

TO ADAPT RAPIDLY AND OþTIMALLY FROM THE AVERAGE TO AN INCREASING MARKET.

CONCLUS I ON
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MARKET APPROACH THROUGH INNOVATION

A strong asset of the Dutch offshore industry is the ability
to innovate and to take advantage of new technological challenges.

A considerable a¡nount <¡f r¡lNNOVATlONSI' have been introduced on

the world wide market in recent years.

SEE EXHIBIT \

2

THE ABILITY TO INNOVATE MUST BE USED TO SECURE A STEADY PART

OF THE HARKET

CONCLUS I ON
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lNNOVATION DI RECTED ORGAN¡SATION MODEL

The organisation model must have a structure that is appropriate to
fol low an ¡rlNNOVATl0N APPROACHTT of the rnarket.

This implies thar both the SOFT PART (design) and the HARD PART

(fa¡rication) of the organisation must be innovation directed.

SEEN ÏHE RATHER LOI.J MARKET EXPECTATIONS AND THE PREFERRED MARKET

APPRoACH, THE oRGANISATt0N HUST BE CoHPACT AND TECHNoLoGICALLY

OF SUPERIOR QUALITY.

tT VTILL EVEN IN A LOW HARKET SECURE ORDERS BY I¡HIGH KNO\"J.HOI./II,

''SUPERIOR FABRlCATION TECHNIQUES'' AND THE TAKTNG OF

"TECHN l¡AL RESPoNS lBI LlTYrr

IT \^/ILL SUSTAIN THESE'CAPABILITTES BY "ACCEPTABLE BUILDING COSTS''

Al.¡D I'ACCEPTABLE DELIVERY TIHESI'.

CONCLUS I ON

ã



CGé Ê

o

DISCUSSION ON IIINNOVATION D!RECTED ORGANISATIONI'

A good PR0DUCT DEVELOPi'IENT DEPARTI'{ENT is essentíal togerher yrith

NEWIHINKING and HlGHLY SKILLED DRAI,ING-0FFlCES.

THE YARD itsel f must be capable of bui lding t74¡ylNG SHAPES and

VARYING SIZES in a cost-effective way

Hore than one fabrication spot (slipway or construction/assembly site)
is required on the same yard to allow acceptable planning changes of
prototype orders.
Yar/organisation must be capable to mesh all different fabrication

/-
disCipl ines I ike HACHINE SHOP, SECTI0N HALL, CONSTRUCTI0N 5H0P,

PIPE SHOP, ASSEI4BLY and TESTING. This task is considered much

rnore compl icated than for a general shipyard.

Last but not least, the COST ESTIHATE department, the PLANNING

department and the SALES department must be able to handle the wide

and continuously renewed product pack quickly and accurately which

requires a special approach.

q

THIS ORGANISATION IS NOT SUITABLE TO BE INTEGRATED I.'ITH A NORHAL SHIPBUILDING

YARD ORGANISATION.

A SEPARATE SET-UP IS REQUIRED, REFERRED TO AS I'OFFSHORE NUCLEUSII.

CONCLUS I ON
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ADDITIONAL HARKET APPROACH POSSIBILITIES BASED ON OPEN CO¡1PETITION

ln order to have the maximum benefits of the offshore market for the

Dutch employment, a quantitative approach, based on "COSTPRICEil entry
of the market, can be the spin-off from the innovative nucleus as..'

di scussed above.

The organisation must be prepared and eager to take al1 opportunities
in this respect.
It must therefore be capable of offering products at ilINTERNATIONAL

C0HPETITIVETT condítions and at ¡rl'1lNlMUl4 DELIVERY TlMESrr.

The success of such an approach depends largely on the conjunctural
frame of the moment (¡oth ín world economy and in shipbuilding
capacities) and on the pricelevel that can be reached in the

NETHERLANDS.

5

lN ADD¡Tl0N T0 THE rrlNNOVATlVErr APPROACH a 'ICOSTPRlCt'r APPR0ACH

CAN BE TAKEN AS SOON AS THE I,IARKET OFFERS CHANICES IN THIS RESPECT;

THE ORGANISATION I4UST BE SUCH THAT THIS SITUATION IS ANTICIPATED.

CONCLUS I ON
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THE COSTPRICE APPROACH

The costprice directed marketapproach is suitable for some

speci fi c productgroups.

SERIAL PRODUCTS THAT FOLLOI/ A SUCCESSFUL PROTOTYPE

DEVELOPHENT;

OFFSHORE PRODUCTS THAT DO NOT REOUIRE AN INNOVATIVE

APPROACH;

VERY LARGE PROTOTYPES THAT CANNOT BE BUILT AT ACCEPTABLE

COSTS BY THE NUCLEUS ORGANISATION.

It can be considered as pract¡cal that the "OFFSHORE NUCLEUS"

can take a part of the low costprice market only.
The remaining pårt can better be taken by a non-specialised

low-cost yard.

? 6
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THE Lot, CoST-PRICE i{ARKET AND THE ¡T0FFSH0RE ¡IUCLEUSil

The I'IUCLEUS organisation must take a part of thertlour costprice"
market. As a suggest¡on it can be envisaged that it has the

investments arranged such thats

AlI prototypes can be buiIt at I'acceptableil costs

All "lovr price'r orders can be built atrrcompetitive"
costs for sizes smal ler than say 10.000, D\^/T

Al I the re-st of the 'rlow pricen orders have to be built somewhere

else (preferably by a Dutch yard) under supervisíon of the t'NUCLEUS''

organisation if ïnnovative requi rements are present.

si

C.

oo

7

AS THE ¡'OFFSHORE NUCLEUSI' CAN ONLY BE OPTIHISED PARTLY FOR ''LOW-

COSTPRICEII ORÐERS AND FOR FABRICATION OF ORDERS OF A LIMITED

SCALE ONLY THERE I./¡LL BE A SUBSTANTIAL TASK FOR I'OTHER SHIPYARDSI'

AS SOON AS THE MARKETSITUATION OPENS UP FOR THE COMPETITION ON

COSTPR I CE.

CONCLUS I ON
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I'OFFSHORE NUCLEUS'] ORDER PRIORITY

The NUCLEUS 0RGAN¡SAT|0N must always give high priority to
orders w¡th jlggJg characteristics above low cost price
orders as the former group is essential for the future
credibi I i ty of that organisation.'
It is of utmost ¡mportance that this yard has the personnel

and the product history as innovator to keep an edge over
possible cornpetitors in a shrinking market.

a

I

TRAINING OF PERSONNEL

KEEP UP TO DATE I,'ITH PRODUCT DEVELOPHENT

HODERNISE FABRICATION SKI LLS
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THE FIXED STRUCTURE HARKET

The jacket and rnodule market is and wi I I probably not be very
rrinnovative'r and must therefore be organised in a
1¡cost pricerr oriented way.

This indicatee that there is a need for a separate construction
yard which is optirnised for jackets, modules and other general

structures. lt needs not necessarily be part of the NUCLEUS

organisation although å certain cooperation is preferable.

(Þ
.ß
b

a

9

A cooperatíon can be established by a special kind of industry
ch a rte r.
Complete merger is not requi red.
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PROPOSED ORGAN I SATI ON HODEL

ln the final model three groups are found.

O - The "0FFSHoRE NuCLEUS'organisation

- The rrConstruction Yardt'

- The "Other Shipyardsr'.

All part¡es do have their own specïfic tasks, orgänisation and

i nves tments.

See exh¡bit 5.

The ¡TNUCLEUSTT organisation wi I I have to survive al I "low markettl

situations. lt w¡ ll serve as I'know-howrr base for the t'pumping-up'l

required when the market widens.

TherrConstruction Yardt'has its ov¡n specific task. ln "low marketrl

situations it may hope at least to secure the Dutch Continental Shelf
needs.

The rtOther ShipyardsI serve as f lexibi I ity outlet to conmercial ize

the i¡novatîon efforts and to take advantage of conjunctural market

increases. As these yards will do the same for the other markets like
t'Dredgingt'rtrTankers'r, t'Navy", t'Cargot', and 'rPassenger I inerst' they wi I I

probably be able to keep ful I order books even when the "0ffshorerl
market is low.

10
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MARKET SPLIT-UP OVER THE THREE PARTIES

For the low and high market expectät¡ons as found in Fí9. I a split-up of

work is indicated for all three groups. See exhibit 6.

The turnover of the tIOFFSH0RE IIUCLEUS't in the ¡tlowrr market covers a¡rnost the

complete demand of floatîng equipment and is of the same magnitude as the IHC

turnover in innovative products over tne last years (exhibit 4). The turnover of

Dfls. 120 mi I I ion per year requi res about I mi I I ion manhours.

For the ]¡CONSTRUCTI0N YARDT'the same ratio between I'high't and rrlowrr market

capacity has been assumed. The '¡0ther Shipyards (preferably Dutch Shipyards)

take the bulk of the difference between therrlow'r and'rhigh'¡ order situations,
which is al'lright as in the high narket most of the orders are of rrnon innovative'l

or 'rserieil or rrstandard nature" for rvhich they are better sui ted.

J

1t
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TURN KEY MARKET I NG SALES

Turn key management and marketing and sales are tasks which

are to be allocated to the group that r"¡ilì concentrate

cont¡nuously (in low and ïn high market periods) on

offshore products.

So the "0FFSH0RE NUCLEUSil wiII take this task and wilI
cooperate closely with the rrConstruction Yard" - to cover

the wide offshore field as completely as is possíble.

12
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OTHER OFFSHORE HARKETS

Offshore equipment is not restricted to the oil-and gas industry onl¡1.

Other industries which are or wîìl be working offshore have similar technical

requi rements as the oi l- and gas related industr¡es

ln the future the offshore dredging-, miníng- and civiì construction ¡ndustry

r¡ri I I expand and wil I work under nìore severe conditions.
This will require equipment similar to the oil- and gas industry e.g. jack-ups,

dynamic positioning, anchoring, heavy cranes' motion optimisation, load

compensat ¡ on.

THE offshore industry is more than only oi I and gas.

CONCLUS I ON

,'

13
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PROSTITUTING THE TECHNOLO GI CAL OFFSHORE KNO\.J-HOW

The "OFFSHORE DESIGNERI' appl ies some specific technologies I ike:

. MoTl0N oPTlMlsATl0N, DYNAMIC STABILITY

. ANCHORING UNDER EXTREHE CoNDlTloNs (0.p.)

. RAISING AND HANDLING HEAVY LOADS

. LoAD CoMPENSATION, PoS¡Tt0N CoHPENSATI0N

. VAR I OUS MECHAN I CAL I.'ORKI N G METHODS ON FLOAT I NG BASES

ln clvlL coNsTRUcTl0N, DREDGING, and MINING operations - vrhich tend to

move tob/ards offshore areas - these technologies are becoming of key importance.

THE ,,NUCLEUS" , BEING A SPECIALIST lN ALL oFFSHoRE TÊCHNoLoGIES

ECUTPHENT BUILDERS lN oRDER T0 CoMBINE ALL PRESENT STRENGTHS FoR

''SPEERPUNTTNG'' THE HI6TORICALLY DUTCH ACTIVITIES THAT ARE BASED ON TAI'1ING

THE SEAS.

CONCLUS I ON

SHOULD COOPERATE T.'ITH THE DUTCH C¡V|L CoNTRACToRS, AND DREDG ING AND I"I I N ING

1ti



?

¡

7

3
7

3
7

G

Ò

H IGH

Lot,

TOTAL I.'ORLD

1977 - 1982

ACCESS I BLE
TO NL.

1977 - 1982

REALISTIC
TARGET

HARKET NL.

1977 - 1982

95

58

TARGET HARKET FOR DUTCH INDUSTRY COULD BE

SIZEABLE , THOUGH STILL TO BE SHARED I./ITH

OTHER COHPETITORS.

A SUCCES RATE OF 2OU IS ASSUHED FOR THE

NEXT FIVE YEAR PERIOD.

18

5

20u succEs -
RATE

3.6
1.0

1977 - 1982

67

39

--

rl¡¡lltlllll¡

FIVE YEAR MARKET PROJECTION

EXHIBIT I 15
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400

300

200
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PRODUCfION PLATFORMS

1976 t978 t9{J0 tgrJz

d'
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Ë lA l:trgrttccrs (Decenber I g/S!.
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200

150
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AHOUNT OF '¡ INNOVATIONS I' INTRODUCED AND SOLD BY I H C OVER THE LAST FIVE YEARS

Exposed Location Single Euoy Mooring " E.L.S.8.H.r'
SPAR F¡oat¡ng storage and loading terminal
Offshore crane rt 2000 rt - THOR

Dynamic Positioned Dri I lship
30 Generation Pipelaying Barge I' VIKING PIPER"

UNIC0DE Heave Compensating System

Single Buoy Storage system " S.B.S."
Sïngle Anchor Leg Hoorïng system " S.A.L.l.t.r'
Single Anchor Leg Sterage system " S.A.L.S.r!
FLEXP I PE

Dynamic Positioned Dri I lship License

D.P.Dri I lship u4der constructíon
l./alking Cutter S.E.P. offered

IX
IX
IX
2X
IX
4X
3x
3X
IX
IX

3X
lx
1X

Gusto/Shel I

Gusto/Shel I

Gus to
Gusto,/CFP

Gus to
Gus to
S.B.H.

txxon/S.8. H.

s. B. M.

s. B. H.

Gusto/CFF

Gus tolCFP

Gus tolSmi t

Tota I

Df I s

Dfls

Dfls

Df I s

Dfls
Dfls
Dfls

Df I s

Df I s

Dfls

r 5.000. 000

50.000.000

r5.000.000

290.000.000

230.000.000

I 0.000.000

25.000.000

20.000.000

1 5. 000. 000

r .000.000

Dfls 671.00C.000

Dfls

Dfls

Df ls

6.000.000

I 50.000.000

50.000.000

EXH IB IT 4
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INN0VATIVE = lnnovation in DESIGN and FABRICAÏl0N
' Taking the full TECHNICAL responsibility

COSTPRICE = lnternational ly C0MPETITIVE costleveì
l'1i nimum ^DELIVERY Tl MES

HANAGEMENT = Taking the full PROJECT responsibil ity
' Financial engineering

i

,

'.1.

I
1 *** overflow
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l
XXX overflow

NOTE

}lARKET
APPROACH

I NNOVAT I VE

I NNOVAT I VE

I NNOVAT I VE

COSTPR I CE

COSTPR I CE

COSTPR I CE

HANAGEMENT

MANAGEMENT

HAI N TASK

PRODUCT DEVELCIPMENT

ENGINEERING

BUILDING PROTOTYPES

BU I LD I NG <I O . OOO Dh'T.

BUILDING >IO.OOO DV/T.

STEEL STRUCTURES

TURN.KEY OFFERS

HARKETING / SALES

¡

XXX

XXX

XXX

XXX

xxx

XXX

OFFSHORE

NUC LEUS

XXX

XXX

CONSTRUCT I ON

YARD

XXX

oTHER (oUrCU)
YARDS

ORGAN I SAT I ON MODEL

EXHIBIT 5
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60
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ORDER DISTRIBUTION OVER THE

OFFSHORE FABRI CAlI NG GROUPS

IN I.I I LL ION DUTCH GU I LDERS

EXHIBIT 6
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fEI 28 april 1975
R1-r l3l
Blz. I

P_* Ll_"pj g _c_rlllqs_ l'lr_T 3 I _l*_191 io_r'_s_ _el_ 9 I g anisa"tional behaviour

I ) Organisatorische problernen vereisen een cereL¡rale analyse
orn een aanpak en een oplossing rnogelijk te rnaken.
De aanpak en de oplossing zelf zijn zelden cerebraal, zij wor-
den gestuurd en bepaald door de t¡estaande relatiepatronen en
de noodzaak om een blijvende en werkbare situatie te creêren.

2) Een sterk tea¡n wordt gevormd en sannengehouden door een ge-
rneenschappe\ijk doel. De persoonli.jke doelen van de bider die-
nen uitsluitenÉzijn eigen motivatie, kunnen een gevaar worden
voor het gemeenschappelijke doel en op den duur zijn positie
ondermijnen.

3) Snelte denkers hebben een voorsprong op langzame denl{ers.
Dit is dikwijls rneer een kwestie van kwantiteit dan van kwaliteit.
Geef langzarne denkers een kans, zij schouwen sorrs diep.
Hoedt u vôor verbaal vuurwerk. I.,uister en denk aan het bijbel-
woord: 'rDe nacht schaft raadtr, ook aan u.

4) Zeg rnerrsen nooit dat zij iets niet goed gedaan hebben als u er
zelf niet direct bij betrokken bent geweest, Zij weten dit heus
wel a1s het ecìrtzo is en als het niet zo is loopt u de kans zich
zelf belachelijk te rnal<en.
Een frustratie fixeren is geen kunst, het opheffen ervan een
rnoeilijke taak.
Zeg líever niets over het verleden, maar rnotiveer vangit een
doel in de toekornst. 'Werk naar dit doel door daden en niet rnet
woorden.

5) Hoedt u.voor mensen die u zo nodig moeten vertellen wat er in
het verleden fout rpas en vooral wie er fout was. Laat u niet door
hen inspireren, het zou wel eens te laat kunnen zijn voor u ont-
dekt dat zij zíc}. schuldig rnaken aan het projecteren van eigen
falen op derden
Hoedt u voor rationalisaties bij uw inforrnanten.

6) 'Praat niet te veel over uw verleden, het heeft alleen voor uzetf
betekenis, voor anderen speelt uitsluitend een rol of u in staat
bent orn uw privê lessen in de practijk te trrengen en of u overkornt
als een gerijpt rnens"
Verheerlijk uzelf nooit, wees nederig vanuit uw kracht.
Houdt uw verleden in ere, ook de boze wolven,zij hebben u gernaakt
tot wat u nu bent.

7) Wantrouw uzelf voortdurend en anderen pas nadat u zeker weet
dat zíj niet te vertrouwen zijn. Vraag u steeds af of uwhouding
jegens uw rnedernensen geen gevolg is van zelf -projectie. Zelf.-
critiek is een vorm van wantrou\¡ven jegens uw grootste vijand,
uw ego.

Lzo'i

i, r "''l i
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I3lz. Z

8) Beloof nirn¡-ner iets clat t¡ niet op korte terrnijn waar kunt maken
en hoeclt u ervoor anderen in uw eigen wensdrornen te betrekken.
FIet vervrrllen v;rn eigen clrorne¡r is al moeilijk genoeg, laat staan
als u er óok nog an<leren van wilt laten profiteren.
Uw geloofwaardigheid staat op het spel en u wordt de gevangene
varì uw rnedewerkers.

9) Het bereiken van een doel in de rnenselijke sarnenleving vereist
fantasie en flexibiliteit, wegen en rniddelen dienen voortdurend
te worden a:rngepast, Elk voorstel dat u doet, dient de mogeLijk-
heid tot arnendering te hebben rnits het doel voor ogen wordt
gehorrden.
Houdt de grote lijnen vast, de details zijn meestal rninder be-
langrijk dan ze schijnen.
1{ee s niet dogrnatisch.

l0) Neem de tijd orn tot een oordeel of een beslissing te kornen. Over-
schat uw eigen vermogens niet, Uw orngeving speelt een grote ro1,
tegenwoordig heeft u niet rneer zoveel rnogelijkheden orn hier in-
vloed op uit te oefenen.
Bovendien begint u het stijle deel van de groeikrorrrffre te verlaten,
zorg wel dat u niet te snel op de asyrnptoot kornt.

I l) Verward intellectualisrne niet rnet intelligentie. Geef aandacht
aan elk argurrìent ook al is dit niet rationeel,
Elk niveau in de organisatie levert zijn bijdrage.
Veel rnoclerne intellectuelen het¡ben van het intellectueel zijn een
beroep gemaakt" Vroeger was het een ideaal. orn goed een beroep
uit te oefenen in een irrationele wereld en intellectueetr te zijn bin-
nen de beslotenheid van het eigen wezen. Dit kan spanningen oProe-
pen en is minder gernakkelijk, doch de persoonlijkheid wint hierbij.
De keus is aan u.

lZ) Bouwen kost tijd, haairt u niet, leg eerst goede fundamenten, kies
goede materialen en houdt rekening rnet tegenslagen. Geef uzelf
ruirnte in de tijd, Ats ergens geldt dat haastige spood zelden goed
is dan is het bij het heretructureren en bouwen vall een organisatie.
'W-ie zelfzetf beheerst, is sterker dan wie een stad inneernt"

13) Hecht geen waarde aan uiterlijke zaken., De mensen doorzien dit
snel en hun oordeel wordt hierdoor niet positief befnvloed. Boven-
dien leidt dit uw aandacht af van de hoofdzaken.

I4) Zeg niet dat u links of rechts, progressief of conservatief bent. U
spreekt dan onwaarheid. De leiding van de moderne ondernerning is
geen van beide of alles tegelijk. U hebt geen keus. l,inks, ats ar-
beider, vraagt orn meer inspraak, rechts, al s aandeelhouder, ook.
Meer loon is net zo legitiern als rneer dividend. Gewaagd investeren
krijgt net zoveel kritiek van de {actor arbeid als de factor kapitaa!..
U doet het nooit voor iedereen goed.
U bent de enige risico-nerner, ongeacht of u onder een links of
rechts regirrre werkt. Als u het niet goed doet, getoetst aan welk
goed of fout criteriurn dan ook, u vtiegt eruit. Heb geen illusies.
U bent alleen een held in eigen ogen.
Vereenzelvig u rnet uw taak, dan hebt u het al zwaar genoeg"

-3-
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Stel wel uw maal.schappetijke norrnen hoog. Links en rechts
rrerrlerr hct beiden in dit opzicht niet altijd zo nauw!

15) Geef ieder een kans, kies r¡edewerkers die kwaliteit hebben,
geeft ze het gevoel dat u Ìren alle kansen geeft. Rern ze nimrner
af en toon d¡rt u Ìret op prijs stelt als ze iets beter weten of doen
dan uzelf.
Ko¡rtorn creêer zelf uw opvolgers, trraar zeghet ze nirnrner, an-
ders blijverr ze te lang zttten w¿rchten op uw vertrek. Hoedt u
voor vercleel en heers.

l6) Neerrr nimr-¡rer uw sroegere satellieten tnee naar uw nieuwe otrr-
geving, U hebt zelf al rnoeite genoeg orn hierrnede tot een harrno-
nische eenhei<1 te kornen. Uw stoottroep zal het u en anderen
rnæilijk r¡raken, Men ziet het als een bewijs van zwakte en gaat
deze str.rott-roep collectief te lijf. u hebt al genoeg problernen
rnaak eï geen bii. 'f weespalt is rneestal het gevoLg.

1?) Schreeuw uw gelijk niet van de daken. Tracht te overtuigen in
rustige sfeer door <ie kracht van uw argumenten en het accep-
teren van goede correcties. Wees niet bang ongetijk te bekennen.

18) Organiseren is een perrnanente bezigheid. Geef nirnrner de in-
druk dat u errrree ophoudt. Dit kan niet en uw rrìensetì rnoetell
weten dat ock van hen voortdurende attentie wordt verwacht.

19) Openhartigheid is geen synoniern voor openheitl. Beheers uw
impuisen

¿0) Laat u leiden d<¡or feiten en zorg dat nren u kan beoordeLen naar
uw da<len.

2i) Erken uw eigen falen, en help hen die falen.
lMees kvitisch t. o. v. uw eigen rationalisaties.

ZZ) In de eerste clrie rnaanden van een nieuwe functie geldt nog steecls
Horen, zien en zwijgen.

Z3) Vergeet niet que-chacun a ses clêfauts de son qualité. Hoe
rneer kwaliteit, hoe groter de fouten!

z4)

z5)

z6)

Kinderdijk, Z6 april 1975
B. Schuil

Gooi geen oude schoenen weg voor u nieuwe hebt!

Powe r, corrupts

Felix qui potuit rerurn cognoscere causas.

I
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l.íet grote ver-ba.zing en n¡eb stiJgende e¡qernl-s heb j.k
Urv r*:mo Ii:1-11-47 va¡r lÌ6 apr:il j.l. als :reactie op mi jn
Cl:iné¡;e b'ev.lud.ingen ç*lezen.
l,liJn bevirrJl.rrqcn tr'ðlfÇrrl f:ej-teliJk; er is geen sprake
van absolut.s concrusies, ik rneJ.d sreehts dacge;e ,.,aÈik lettertljlt het: gehoi.,rcì"
rra¡rb.:velingerl o¡n rnijn aandacht niel te raten versrappt:n"níet <1e-falti.sLisch te ziJrr, etc., etc., kunnen onmoçelijkg€:relñteerrl ur;rden aan n:i.jn Ciii.nese l:e'incllngen. Als U
t,róurçt:ns va¡¡ oordeel. ber¡t, en clat is Uw prerågatief,
dat ik dr¡¿e aanbeve),inqc:t nodíg eou heJrlrenn dan ven¡acht,ik als dlrecteur van rEC Gusto dat ir< deze persooniijk
va-n U te l¡orer¡ kñjg c¡r lriet per memo ha¡rcielend over
Co¡inrerclêlC zaJ<en.

V<¡o:: d* goedc orde mlJn weerwoord op Uw punten.

åuÞ--?.
Zoals ik rceds: stelcle, lk t::ek gg.aÌt conclusle.s,lk r:apparter,:r 'wat de chj.*ezen rnrf:el.f ,,'erretd he):l:cn.overic¡e's is Ìict Juist cen probreenr, dat de vcruachtlng
¡¡u f s, dat dc ChinezeJì çeen pragmatische l¡'l-tenl.¿rndse
¡rolitlek zullen gâån vÕeren"

Ik heb geen n,xg¿rtieve i¡iclruþ. apgedaan en spreck
de i¡¡drukken v¿¡ de hecr A. Sr¡ulclers ni-et iegen.
(Moge ik tl er¿¡¿n .herir¡ncren, dat, dit geen .o*r*r-
clõlE: nissLe !¡ã5 en d¿rr.: de chinezen zich rl leen i:ij
uitzondering over comn.Lrcje uitlieten?)

í

Sub c
Ik -'+es da kranten ook.
Voor Ltw lnfor:¡n¿rtie: dlrect na miJn terugkomst heblk reed-s verbincil¡rg qeharr net de .o**u.ãior counseror
va¡l de. Chinesc zurrbassade
Dus ik rcist 1.an dlÈ bezcr¡k af.

Sub d
Een cnnocl.r.ge raa<ìgeving.
Ill{.: Gusto, i.n casu de heer Bax,
dingen ¡ûeestal cp goe<ie vi)ze.

organì-seert dergeli jke

suh e
Het¡ ik nlet over gesproken
De heer À,. SrnulCers rneldt echter, dat er geen belang_stelllnr¡ vcor d.p. schepen t¡estaat.

a

Sub f
Is miJn elqen conclusic, zle tr.v.
hr:er ¡.sse lberg.

1

Kr'?iç e.an
mi- jn hrief aan cle
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sgh o
Ben ik ook van overtuigd.

Srù h
Voor wat het kostenniveau van IHC Gusto betrefÈ,
heb ik het niet gehad over de redenen en oorzaken.
Ik meld slechts de huiclige situatie en ik rneen,
dat. mijn benaderl-ngr r¡.1. bouw in Singapore of Japa¡ì,
monenteel de enlge Juiste is.

Ik dacht tenslot-te, clat cle heer D. Smit U zou kunnen
bevest.igen, dat. er tijdens ons bezoek in China
niJnerzijds qeen zweempje. <lefaitisme was te bespeuren.
Noq sterker, ik pretendeer crat. ik medeverantwoordetijk
ben dat voor r+at betr:eft fHC Gusto het syrnposium ee'
succes wås.
Dat IHC Gusto biJ de Chinezen goed in het pulletje

is gevallen, moge lrtiJken uiL het feit dat naast de
hoge heren vân de.'coõrperatie ook drie of fshore
offlcials ons op het, vliegveld uitgelcide hebben
geclaan,

\
t



ffi IHC G U S'TO BESPREK!NGSRAPPORT No.

c/BS-vG-sj-Bx
Ret. \c

I Dalum råDÐcrt

¡ì,¿¡r¡g7iq \ .:

Ðf-R/vG¡'Z
1õ44!y. ). j-: '

Bespreking d.d. :

Plaats

L6.4.L976
IHC Gusto

I

Schui:
-: 't . Bax
.,.4.v. G!1nstÊ'en Lzr\

No
Te be-

handelen
door

Vóór
Voor IHC

Eetre{t

L. Acquisi.tie freqatten Koninkliike Þlarine.

zLe' d.d. t.' 4.L976.

BS qaai acccord., nrits wij nrini¡aaal twee fregatten
zu-i";en c---aimen, dae:: anCers, door het verloren gaa¡l
:/an (:" ..:r€BClverbe.;eri¡ì.J wegens serieÌ)ouw, het geheel
o::ge-r,':;r::-waard,- g wOrdt,.

?.. - 1.'--l?s Co 950"

It

Ðe InogÊ pas worden besteld na tekenirr$ van de
fw:k.{.eii,".q met Cha:e en Staui-'c.

3 F.e-iskostenreqe
-v!'il zu'l:.en Ft€ r¡rfornee]-

4. Verkoop Co 950.

- de hoogre sÈellen.

35 vì-ndi, d,at '¡ .' :.¡oeten durven wachten'

5. India p:'eJe-c, ,-.-

.-.mb¿¡.. .reft laten we ten' d.at geen eombinatie van
soft-ir,:;¡.ri ' i gran| :nogeli;k is.

Custo zal zes rnan c'ivaardigen.

7. .ac_,*r'':._s-_

5tw,.:;',s ¿ah éé C,ireetiel:C van Gusto beschikbaar zlJn'

n. f:'-çputen r:et Sta.all¡out^:.

)eze worden korl besP:' rken-

I . rer,<;chip Sol-ó*,ane'

BS brengf, o¡rcler cle aandacht, dat wij 'neer visie
:-ri hr'- ontwerp zouder: n:oeÈen '' :rngen'

LC''/erl.-oo,îbe-- i-C.

3,r: brenqt ?' 'r voren, iat vii{ :ortdurend 30t t'e duur
?i in !ìr \/ì ., .l -¡'-i ZOUÓ.gh ::. ,r"{:en dOe¡f .L:- t.^

:Þ tlvi. ;¡¿ iiigg,::P ,1:, '-:cì.

T

lnd
No.
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IHC l-tvuu¡rND .

ß.ad Yan B.tluur

I zz1

Zijne Excel lentie de Schout-blj-Nacht
J.L. Langenberg
Vlagofficier Haterieel van het
Ministerie van Defensie
Marine
Torenstraat 172

's-GRAVENHAGÉ

lnmidd
.l'' i

,r' I

IHC HO

Bott.rdam¡ 1ú jul i 1976
Rl-1257

F

j...,ftë

¿¡
':.'|

Excel lent ie,

Met belangstdlling heb ik kennls genomen van !î btief van 14 jull 1976'

No.V9H: 76/255 in antwoord op on=ã brief van 21 mei 1976, no' Rl-l198
betreffende de u"rrn"lde aanbesteding van standaard fregatten'

Uw brief geeft een duidelljk inzicht van de door de KqninkliJke. Harine

hiervoor gevolgde gedragsl ijn.
¡f"i ¡s duî¿et ¡J¡<-¿ãt- U ãe Kän inkl ijke Haatsgltpplj "De Schelderr de, .

¿"iarãlã-U"n"nãel ing van deze zeer- gespeclaì iseerde aangelegenheld zult
toevertrouwen en daî verdere bouw blnnen het RSV-concern centraal staat'

De rol v¿n de KHS ls voor mlJ begrijpel ijk. l''Jel ri jst bij .miJ 9ç.Yfaag
ãi ùi.¡ hindhaving van de KHS, als-ko-nirakt-partiJ voor ¿u lgllnkl ljke
¡l"rìnå óãi-J"f¡nitiã borw of ulùbestedlng van.onderdelen biJ' andere

U"¿rijvån dan het RSV-concern moeten worden ultgesloten

lk hoop dat dit punt nog eens de biizond.ere aandacht zal mogen,hebben

van alle hierbiJ betrokkenen aan Uw ziJde'

van punt 4 van Uw brief heb ik goede nota genomen en ik,hoop dat bij
toekomstig" u"rg"t i;t<Uare situai¡es onze rãaktie een meer positleve
indruk zal maken

el s ver
'rui\
í

f ik met gevoelens van de meeste hoogachting'

huil

trrJ r^,t,,i r .r lt..¡r.'r- '-ìt.l'¡ 
rl'. lr'rrlr','1 ll".^nl'l'.11 ' fl^l!'!td¡rn lnlaloon (lìl0l 7ß5055
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IHC GUSTO BV :r ,

..*/ Dlr.ol¡.

^
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j. t¡.
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izqi'. lJ
Àan ZlJne Excellentle ,f.L. Langenbergr
Vlagof,flcfer Materleel,
Torenstraat L'ì2,
I g-Gravenhage.

BlJlage.

¡l

,,.*Ilit

â
sohlrdrm, 23 JunÍ. 1976.

zeer geachte Beer r.angenbergr 
t

TfJdens tlrr bezoek aa¡r de rerf op 26 aprll J.l. kwarn het FrüDs-Belgfsch-
Nederlandse nlJnenvegerproJect ter spratce¡ Eet narm de gerlngc belangn .

stelrlng dle rHC tot dugverre voor dlt proJect aan de dag had gelegd.
Ingevolgo de daarop gernaalctc af,spraalc kon llc blJ deze hlerOp tcr.Ug.

rn h€È verleden zlJn door rHc btJ vcrscheidene werknaatechapplJan ,

Þoly..t ¡1 vÊ¡.rtulgEn gofabrtso€rd. Dszo aatLvltclten zlJn echtor b¡-' ,

elndlgil gruorden¡ odat'het epeciall¡tl¡çhg karatcter ervân relnlg prtËa
Ln cnze algemne'bedrlJfrrtrateglc j ÀI¡ Eevolg hlervarr wåa onzê balangr-
cterllng nlcÈ ¡l tê gnoot, tocn nidden vorlg Jaar dlt proJect ¡cÈue¡l'
TO* te uorde¡t. ', ;. . . 'i

il..

oaar wiJ het zowel op kortr:els'langc,tcrnfJn van grôoÈ'bclang ¡cht¡n '

dat IEC Gr¡sto rreer voor de KqrlrikllJko ttarine bor¡rrtr wLllan wiJ .gaatm i

erkc va¡¡ ons g€vraagdc blJdrage reveren. rk heb derharve de door de
K'tl. grewenstc lnformatle ter zake vâri onze Èosleveraficfers alsnog latan '

rnrzarelen¡ in de hoo¡r dat deze voof U ook ln d1t latc stadh¡n van nut
¡¿l kunnen zLJn. tzre ull,ras1)¡

t-ri .:. 'r

Ofdchosr srze bclangatelltng 3n dc ccrst plaate ultgaat nåatr¡ ¡ÈaLtn
schcpen¡'hebbcn wt J uf,tcraa¡d ook Lntcresse r¡oor heÈ bou*en va¡¡
mlJnenvegerr, te æer daa¡ f,n het, verl.den ook door Gusto ul,Jnenvegera
trootr d6 K.ü. zlJn gebouwd.

leq d€ æegtg hoogachtlng verbllJf lk

L.À. van Gr¡ngteren

t\
il /, ß. - f?"ß
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Rt-1258 Datum

Kopie aan:

..¿ad van Bestuur

7 197616NrMEMO IHC HOLLAND BS/RP

Van

Aan

Betr

B. Schui I

Di rektie IHC Gusto B.V.

I 2_ s
i

Hierbij doe ik U een afschÎft toekomen van èen Þrief van het
Ministãrie van Defensie, de Vlagofficier Haterieel van de
Koninkl ijke Marine, die voor zichzelf spreekt.

lk wil U in het bijzonder wijzen op punt 4, waarop door mî j
een reactie is gegeven, die past binnen de loyaliteîterj'die
in ons concern dienen te bestaan.
lk ga er van uit dat ook Uwerzijds in de toekomst deze zelfde
loyát iteit t.o.v. acties van de Raad van Bestuur in acht
zal worden genomen.

Mijn açtwoord aan de Vlagofficier vindt U hïerbij.

I
i
I

!

I
\

#

l, r( , 'ß" q/'2/



MINISTERIE VAN DEFENSIE

MÄRINB
VL/\GOFTIC¡ER MÂTERJBBL

Ond,erwerpr Versneld,e aanbesteding
. standaardfregatten

's-Gravenhage, 1{ juI1 1976
No.YOM.76/255

1û3335
AAÑ:

r"; de heer 3. Schull
l[V fndus trlëIe lland.elsconbinatle
Holland
Marconistraat 2
Rotterdam

1. Naar aanleld.fng van llw brief van 21 Eel 1!J6 no.R1-1198 deel ik U

ned.e dat de vraagstelLing van llw brfef bfnnen nlJn hoof,defctellng
ùltvoerlg ls besproken¡

2. 81J de behandelfng Jan de begroting 1976 voor defenEle ls 1n de 2e

kamer ned.egedeeltl dat nageg:aan zou worden of eerd.ere aanbestedlng
van de Je gerie standaartl.fregatten mogelijk zou zJ.Jn.

Contrectonderhandellngen ziJn daarvoor gaand.e net de KonlnkllJke
MaatschappiJ [De Sche].AeH(fUS) om twee sehepen uit de gerÍe eerder
dan oorspronkellJk gepland aan te besteden. De KMS zou d,aarbiJ ile
capaolteit'binnen het RSV-oonoern kunnen benutten zoals reeds nu
geschiedt net casco-ond.erilelen voor de ee¡ste I fregatten.

1. Vastgehouden is door d,e KonlnkllJke marine aan d.b opdracht btJ de

KllS ondat alleen dan de specfallstl.sche ,kennis d,oor d.eøe werf ?oB-
geard blJ tle opeenvolgencle bouw van ôe Tan Speykklasge fregetten,
de geletdevapen fregatten TROMP en DE RIIÏTE|R en d,e eerste I stan-
ðaarilf¡egatten b.enut kan worden. I

Ik heb reepect voor de teahnisch hoogwaarcilge produkten dle door
Uw.Qonoern worden gefabrJ.ceerd.¡ d,oc\ fk neen met rnlJn nEd,ewerkerg
zovgl ktjk op de bouw van oorLog;egchepen te hebben dat ik het op
korte terniJn etarten van de bouw van fregatten blj uw concern
nlet verantwoord. acht.

4. Ik Inoge van deze gelegenheld. alenog gebnrik naken oro nlJn teleur-
stelllng te uiten over de laune reakties vanult het conoe¡n toen de

Lnteresse blj IIv bed.rlJf werd, afgetast voor d.e boun van hooguaarôl-
ge nlJnenJagers. r

DE VLAGoFFICIER MAIIERIEEL,

J.L. Laneenbers
echout-biJ-nacht

'¡i''r'

DOSSI ER

KOPIE aan

r 6 JULI

NNDËLË'BEI.ìA

AN-IW
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\ IHC HOLI.AND

Rrad van Be3luur

L;
Zljne Excel lentie de Schout-bi j-Nacht'
J.L. Langenberg
Vlagofficier Materieel van het
ftli n i ster ie van Defens i e
Marine
Torenstraat 172
rs-GRAVENHAGE

Rotr€fdam, 16 jul i 1976
Rl-1257

Exôe l.l ent i e ,

Het belangstetling heb ikkennls genomen van Uw brief van 14 juli 1976,
No.VOM: lïtZSS in antwoord op onze brief van 21 mei 1976, no. R1-1198
betreffende de versnelde aanbesteding van standaard fregatten.

Uw brlef geeft een duldelijk inzicht van de door de Koninklijke Harine
hiervoor gevolgde gedragsl ijn.'
Het is duidel ijk dat U de Koninkl ijke Maatsahappij r¡De Scheldel de
centrale behandeling van deze zeer gespecialiseerde aangelegenheid zult
toevertroutven en dat verdere bouw binnen het RSV-concern centraal 5taat.

ì;

De rol van de KMS is voor mi j begriipel ijk. l.Jel riJst bij ntl j de vraag
of bij handhaving van de Kl4S als kontrakt-partij voor de Koninklijke
Marine per definitie bouw of uitbesteding van onderdelen bij andere
bedrijven dan het RSV-concern moeten worden uitgesloten

lk hoop dat dit punt nog eens de bijzondere aandacht zal mogen hebben
van alle hierbij betrokkenen aan Uw zijde.

VaÁ punt 4 van ur¡ brief heb ik goede nota genomen en ik hoop.dat bij
toekomstige vergel ijk[are situaties onze reaktie een meer poêi tieve
indruk zal make'n.

tnmf{
,'i

tl
lHc fto

I

el s verþ f ik met gevoelens van de,meeste hoogachting.

'¡*:'
NV lndutlrlool. Hrndrlæembln¡ll. Hollrnd Marconlrr!ål 2 Rotlcrd.m Î¡leloon (010) 7t 50 56
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ta t¿.-¡ n¡cMO IHC HOLLAND nS/em
.EJR 1 ITOU WT' LU K

B. Schuil
L. A. van Gunsteren

Nr l\ I Datur-n 197{

Van

Aan

Belr ILL I
f.ì

rqr.,4"

Kopie aan

Bijgaand een beeprekingarapport (Rl -l l92) naar ãêr-
leiding van mijn bezoek aan de Koninkþjko Marine te
Den Haag op ? juli jl.
Ik zou het op prijs atellen indien de hierbijgaande.lijet'
door Gueto, voorzover rnogelijk, zou worden ingernrld.
Deze zaak moet voorlopig een directie-aangelegenheid
btijven. Enkele vertrouwde medeu¡erJrere kunnen hier--
mede worden belaet.
Voorlopig ie deze actie geheel onverbindend en dient
uiteluitend voor het verzarnelen van gegevena door
K. M.
Alvorens de ze lijat naar K. M. te sturen lijkt miJ cor-
trole do_or u pereoo4ijL nuttig_._
Verzending via hoofdkantoor IHC Holland.

Bijl.: Zrî

t

l5 7

4\



llß NrBESPREKINGSRAPPORT IHC HOLLAND Datum l5 7

VERTROUWE LIJ K

Rl-Itgz

Bespreking dd : 7 juli 1975

Plaats K. M. - Den Haag

Aanwezig voor: K. M. de heren l'. A. J. C. van Duynen, Commandeur
' Ir. J. F. Meyer

Voor IHC; B. Schuit

Betr; Mijnenvege rg

Na one bezoek op 29 aprit jl. werd op 2 mei
1975 een verdrag getekend betreffende het
project zoale in het voríge besprekingsrapPort
(Rl-1145) werd omschreven. Er zijn geen
wijzigingen opgetreden in de opzet zoale die
one op 29 april jl. ie medegedeeld en ook wat
betreft de timing dacht men dat er weinig wij-
zigingen zullen optreden beþoudens de bij een
dergelijk project onvermijdelijke vertraging.

Een lijet werd overhandigd met alle voor de
mijnenvegerÊ benodigde óompononten variëren-
de varr de romp tot de ijekaet in de pantry toe.
Deze lijet is ook overhandigd aan alle andere
gelntereeseerden en ons werd verzocht achter
ãlke poet aan te geven wie wij als leverancier
zouden willen voorstellen voor de lovoring van
het betieffende onderdeel.
De bedoeliag is dat wij op geen enkele wijze
met de, door ons voorgeËtelde leveranciera
híerover zullen praten en dat ook nict mag
blijken dat wi¡ eèn dergelijk voorstel hebben
gedaan.
Men wil alle ruet en vrijheid hebben om tot
een definitieve leverancierelijst te geraken.
De lijst ia niet geheel cornpleet daar de die-
eels niet goed ornschreven zijn en b. v. ook
voor de electrieche atgregaten niet veet detaile
gegeven worden in het bijzonder wat betreft
hun krachtbron, dit zoudenzowel gaeturbinea als
diesel.s kunnen zijn.
Wat betreft de stabilieatie-tanks die o. a. genoernd
worden zou gedacht kunnen worden aan een
tranquilduct eysteem, zoale van Srnit Engineering.

Wat de fabrikage van de romp aangaat ie ook
nog geen definitieve keus gemaakt en hier zou
een bedrijf ale Polyrnafin genoemd kunnen wor-
den.

-2-

197'

6l

a

rì

Kopie aan to t / nB'/,,G i,
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BESPREKINGSRAPPORT BS/CM RI - I I92 'dd I5.7.197

blz. Z

Voor de boegstraalbuie ia elke opl'oseing di9'
minder akoeltische veratoring geeft dan de be'
staande oploseingen, ale auggeetie welkom.
De houten rornP ziet men niet meer alg een
serieus alternatief. tr
Men zou de lijst gaarne per i aufuetus a. a.
retour ontvangen waarbij de tijet bij voorkeur
rechtstreekg aan een van beide heren kan wor-
den afgegeven.
Internã poat bij K. M. neemt rninetens I week
in be elag.
Wellichiten overvloede, alle te leveren mate'
rialen rr¡oeten A-rnagno tiech zijn .

f)e volgende aanvullende inforrnatie werd nog
ve rschaft:
I) Men wil de eigen marinebureaura in Neder-' land hiermede zo weinig mogelijk belaeten

en het geheel doorspelen aan de centrate
ontwe rpgroeP in Frankrijk.

Z) De markt voor deze mijnenvegel? i8 "9r.*o:-' defijk groot en het valt to verr¡¡achten dat ook
nog-"tã.re landen dan de betrokken drie hier-

' voor intereeee hebben.

3l Het is nos ateeds niet duidelijk of Belgie alle
' l5 *roo, dät land beetolde echepen, zal b9uwon.

I
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t¡.¡¡ MEMO lHC CUSTO Nr D¡tum

AIs reactie op bovengenoemd memo het volgende:

l, Het, ls ons nlet duidelljk waarom, de Vlagofflcier
¡rg¡ r,i;,gaå1¡cl4 van I: ei]¡ì e.ntw.cc.,ri h€'Þ-Fl gekregen
dat nl.et tev¡:fen nnL c'n¡t 'rê: besprcke¡'¡.

2. Ter zake van de lnhor¡d van Uw brief van 16 Jull
aan de Vlagofficler is op te merken: ,,.I
â. D€ strekking van Uw brLef ls dat dé zaak maar

ilzg den Akten. gelegt" moet worden.
Dit sÈrookt. nfet met onze oorspronkellJke
bedoettng pm n.1. hetziJ de order voor de
fregatten daadwerkellJk te verweiven,
hetziJ tn het kaartenspel rpt RSV tot
compensatle te konen.
Het llJkt ons alleszlns.denkbaar, dat deze
zaak b.v. gebruikt, had kunnen worden Ln onze

,gesprekken net RSV en EZ over de ONGC-kraan.

b. De slotalinea betreffende punt' 4 is nfet ln
overeenstenmÍng met de brLef van 23 Junf J.l.

, over dlt onderv¡erp van de Gusto-dlrectie aan
de Heer LangenberÇr wðarvan wtJ U noqrnaats,
copie doen toekofi€rl¡

Het is ons nlet duidelfJk wat de achtergrond Le
van de. tweede alinea van Uw rnltlo. lflJ zouden
opheLderJ.ng op prtJs stellen.

4. Gaarne Uw bevestlglng dat' de gehele zaak nu mê¿r

"zu den Akten'gelegt" moet worden.

f.E

/ ..\

3

/i l" rt ¡r ,. rì.ÅLrr".',,,i

f-)

lr¡

o

3 7 L97(

Berr.: Konínklijke Marine, Uw'memo R1-I258 d.d- 16.7.L976
t1Van

Aan

directie
B. Schuil

DOSSIER

2 õ JiJ. lgi6

BEHA¡:.-,... .¡. 99
AN-IW

KOPIE aian

Kople aan
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MEMO IHC HOLLAND BS/AdB R1-Ii-Ji lJatum

STRT-74 VERTROU!{ELIJK

1976

Van

Aan

Betr

B. Schuil
L.A. van Gunsteren - IHC Gusto
Mi j nenveger s/f regatten

I zs'

In de bespreking van 14 september jl. bracht u nog eens
het, punt van de fregatten voor de K.M. ter sprake en eån
uitgebleven antwoord op uu/ memo van 23-7-1976.
Uw memo werd, al eens eerder tussen ons besproken in díe
zin dat op uÌ¡r vraag of de zaak nu "zu den Akten gelegt,'
moet worden, door mij werd geantwoord_datrdlt niet in
absolute zin het geval is en dat dit ook úit het antwoord
van 16-7-t976 (R1-1258) blijkt, waarin wiJ stellen dat
het penvoerderschap qan de K.M.S. een te respekteren zaak
ie, doch dat uitbesteding blj andere dan de RSV-bedrlJven
dan niet per defínitie hoeft te ziJn uiÈgesloten.
Wij hebben in onze brief aan de heer Langenberg verzocht.
aa¡ dit punt bijzondere aandacht te geven.

Verder zij verwezen naar ons memo Rl-1282 d.d. 3-g-L976,
waarbij wij u hçbben getrezen op een, - zL) het uiterst
theoretísche -, mogelijkheid wat betreft fregatten voor
de Bundèsmarine

DuideltJk moet voor allen geworden zijn dat het leggen van
een claim op de fregatten op dit moment geen haalbare kaart
is en dat dit sterk zal afhangen van onzê eigen plannen voor
Gusto en de ontwikkelingen in de Beleidskounissie scheeps=
bouw.
Het, fntern overleggen over een lngekort mínJ"plan en het, te-
gelijkertijd leggen van een claim op fregatten lijkt weinig
konsekwent.

In uw memo van 23-'7-1976 vraagt u zich af wat, de achtergrond
1s van de tweede alinea van ons memo d.d. I6-7-L976. Hierop
}Èan een direkt ,. antwoord gegeven worden. Ult, de bijgevoegde
kopieën, dl-e u reeds enige malen gezonden zíjn, bfijkt. duide-
Iíjk dat bij u reeds medio juli 1975 bekend was dat IHC be-
langstelling toonde voor medewerking aan het rnlJnenvegerå
projekÈ. Hier is sprake van een duideliJke c'laim, omdat:
a) de Marine ons had uitgenodigd;
b) nijnenvegers historisch een produkt, van IHC ziJn geweest,

ook van Gusto.

U hebt deze gehele zaak op uiterst slordige wijze behandeld,
ondanks mijn herhaalde verzoeken hieraan persoonrijk aandacht
te besteden.
rn uw besprekingsverslag van de op 26-4-L976 gehouden bespreking
meent u d.e volgende zinsnede te moeten opnemen:
" De heer Langenberg heeft mij verzocht na te gaan waarom IHC

niet is geinteresseerd."
U wist zee:r wel vraarom IHC niet gereageerd had, aangezien u
zeLf, op welke gronden dan ook, gemeend had deze zaak niet
dié aand.acht te moeten geven die zij verdiende. uw brief van
23-6-t976 aan de heer Langenberg is dan ook duidelijk mosterd
na de maaltijd en kan moeirijk nog gezien worden als een zin-
vo1le aktiviteit.

-/2

Kopie aan: RvB
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Kopie aan

ã

T7 9 1976Nr.

Blad 2

Van

Aan

Betr

MiJn opmerklngen over loyatltelt t.o.v. akties van de
Raad van Bestuur zullen hopelijk, in het U.cht van het
voorafgaande, duidelijker voor u ziin. L

Meen dat, wat betreft de mijnenvegers, deze zaak hiermede
verder als afgedaan beschouwd kan worden.
lfat de fregatten aangaat, blijft volgen op verstandlge
wLjze nuttlg

/-A
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NOTITIE van telefoongesprek tussen;

de îeren : F 0rNeill - IIIC France

bcnull /\(L
)Onderwerp: Kunstmatige eilanden voor Belgische- lcust

en liehoefte aan boorplatform of boorschíp
in Argentiniä

l. Kunstmatige eilanden voor Belgische kust

De ireer 0rNeí11 tra..-i kontakt gehad met de heer Schwarzer, die kennelijk
tracht een consortium samen te stellen voor dit reeds langlopende project.
Br is hierover volgende r¿eek een bijeenkomst ín Parijs, waarbij aan
belangsl-e11endcn j-nzicht over de stand van zaken zal worden gegeven en
zal rvorden nagegaan ín hoeverre belangstelling bestaat tol deelname âan
dit project.
De heer OrNeill vroeg toestenming om hiernaar toe te gâan en na te gaan
of lrier ook voor IIÌC mogelijkheden zouden zíjn,
Hier:voor toestenuning gegeven. onder voorv¡aarde dat het hier duidelijk om
observatie gaat en dat nog El!ìen verplichtíngen krrnnen worden aangegaail .

Wij zijn geinteresseerd ín zijn bevindí.ngen en hopen dat hij ons híer-
over voliedig zaI inlichten.

2. Boo latform Ar

B

L rnre

Van Franse zíjde r+ordt vJeer getracht met het Ä,rgentijnse gc.uvernement
over levering van boorplatforilìs te spreken a1s vervolg op de 1-evering
vorig jaar door CltM var¡ een. peûtagon semi-sub aan Argentiniä.
De heer Orlieill kent een Lussenpersoon en. zou interess: wil1en r¡ekken
voor ÏHC-producten
Hij vroeg onì toezending van gegevens over boorschepen en jack-ups.
Dit doorgegeven ¿an de heer Sjouke ter spoedige afdoening
Heb hem medegede:ld dat wij voor semi-subs niet in de markt zijn.

cc; Direetie Gusto
DB/vo

q
t/I
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MEMO IHC GUSTO

directre IItC Gusto
ll. Schuil
notitie telefoonqesprek rnct dhr. F.

10 3 '.i ît

C)Van

Aen

Betr

P'J
o'Nei.ll? Rl-1Û84 d.d. 4.3.?6

Naar aanleiding van Uw stellingname t-egenover de heer O'NeiIl
dat wiJ niet, in tle markL zijn voor seml-subs, doe lk U

blJqaande stukken ter inzage toekomcrr inzaj,,e het IHc Gusto
Ont-werp voor een senti-suit, bekend oncler de naam Drastic.
Dit ontwerp is ln het al!:eneen in <1e Ìlrancì'¡e goed ontvarìgen.

zeker in deze periode van problemaLiscl-re acquisiLì,e zi.jn wij
< er zeer ln geinteresseerd een dergelijke semi-sub blj Gusto

te bouwen.

Tcvens moêeen r*lJ in het achterhoofd houden dat c1e volgende
generatie cl.p. exploratie vaartuigen (nu boorschepen) weI
eens van het sami-sub type z:ou kunnen zi jn, o¡¡dat deze s.:ort
vaartuigen bij gevaarli. jke z-eeganc-J langer operal-ioneel k':n
bli.Jven.

Derlralve zorrd,enuw.lJ U in overweqinc¡ t+ill.en geven:

i.. de heer o'tJeill te Laten v¡eter', clat wi j wel deqeli jk
in de markt zlJn voor'een semi-sub;

2. zolang'Ìret v¡erk i-¡r de scheepsbouh scha¿lrs irli jft'
als bedriJfsrlchtliJn aan te hc:t-rCen, d;tt wi; in principc
i',¡ alles op ons terrein geinteresseerd zL)n'

)/ ( - t?
¿- 

" 
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Koç¡te aan
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MEMO II-IC HOL.LAND B S/RP Nr R1-1129 Datum 15 \ ,/þ
B. Schui I

Di rectie fHC Gusto

Semi-sub 0rNeí I l, Uw notitie dd, 1A-3-1976 1-)

.Õ,

ÕI
L

Van

Aan

Betr

Heb met beìangstellïng. kennis genomen van ur^/ reactíe op mijn
telefoonnotítie R.t-1084 dd. 4-¡-1976.

Ter verduidel ijking het volgende:

a De vraag van de heer 0'Neil I was informatief Ìn die zin ciat
hÍj crze toestemming vroegr om te trachten via een Franse
overhe i ds I en i ng beproefde en bekende I HC-producten (Aan
grotendeels in Frankrijk te bouwen) aan Argentiniö te
I eve ren .

b. De Argentijnen hadden o.a. gevraagd om een semi-sub type
Pentagone voor Noordzee-conàities zoals enige .¡aren gåìeden
door Frankrijk aan hen geleverd. Ook voor .Ã¿,.r boor:equìpment
voor de offsht¡re-industrie in het uiterste zuiden van

. Argentiniä had r,:en belangstelìing.

c. De heer 0rNeilì had zeìf weinig illusies, doch meende dat
hij ín elk geval zich moest presenteren.

Hem medegedeeld dat voor dit doel als parati, beproefde en
bekende ontwerpen vên IHC in de eerste plaat.: jack-ups en
boorschepen in aanmerking kwamen. Idat betreft semi-subs, heeft
IHC geen uitgewerkt ont!.Jerp dat met de pentaqone kan concurreren;
IHC heeft geen reputatie oo dit gebied, daar zij nog nimmer een
semi-sub heeft qeleverd en bovendien zijn er 'J ote aantal len
semi-subs overconp leet in de ma rkt . I llc i s daa.-jm n iet bere i d
voor een zo dubieuze markt ais Argentïnië een IHC semi-sub te
propageren, laat staan aan te bieden.
0p dezr, gronden de heer 0'Neill aangeraden uitsluitend een
IHC jack-up of IHC d.p, boorschíp te,propâgeren.

l¡/at betreft uw opmerkingen over de algemene þromotie van een
IHC semi-sub en het a-select¡ef aanbieden van al les op ons
terreîn, vest¡g ik uw aandacht op de volgende punten:

1. IHC heeft zelfs in de boom-periode voor semi-subs geen
aan'leiding gezien om het Drastic-ontwerp krachtig ie
marketen. Dit ontwerp is r.eeds langer dan 3 jaar bekend.

2, Het lijkt dan ook weinig zìnvol om ïn de huidige markt
situatie een product, waar reeds een over-suppiy van bestaet
en waêr IHC nog geen beproefd òntwerp van bezit, -laat staan
ooit een exemplaar van qebouwd heeft - zo maar aan het
producten-pakket toe te vcegen.
l/il men dit op goede gronden doen, dan zal eerst een grondig
marktonclerzoek moeten plaatsvinden, dat. rekening houdi met
al le aspecten, zowel intern als extern,

./z

I

l{c^ie aan
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Naar mijn niet geheel ongefundeerde mening, heeft het dan
ook weiníg zÌn om juist nu semi-subs aan het producten-pakket
toe te voegen.

Het zonder meer op elke aanvraag ingaan van elk product
op ons terrein, leidt tot een overbelasting van de projecten
en ontwerp-afdel ingen en is zeker geen methode om tot
optirnale resuì taten te komen onder de [ruidige moeîlijke
oms tand i gheden ,

Juist in deze tijd is selectiviteit voor een bedrîjf als
I HC Gusto een vere i ste.

5, Een juister aanpak voor Gusto I igt m. i. in het obbouwen van
een systematische markt benaderiñg voor d ie p,'oducten waar-
mede pract¡sche ervaring is opgedaan en waar onze reputatie
op is gebaseerd. Ko¡t gezegd; wÌj m:r3en geen project missen
voor kraanschepen, pijpenìeggers, jack-upsr d,p. boorschepen,
civiele S.E.P,rs en in samenwerking met b.v, S,B.M. Noordzee-
terminals,
Alle aandacht zal dan ook hieraan besteed dienen te worden,
door het opbouwen van een goed verkoop-apparaat? gesteund
door 

.een 
perfect wei'kende marketing*afdel ing (binnendienst).

6, ln nrijn memors Rl-100j dd. 6-1-1976t Ri-1010 dd. B-t-1976 en
R1-i067 dd. 23-2-1976 zijn de bij de Raad,.¡an Bestuur levencte
geciachten over cje toekomstiqe ontwikkeì inln bij IHC Gusto
in het bijzonder wat U'etrefi de productenlkeuze en de markt-
benadering,voldoende duidel ijk uiteenqezet om misverstanden
die,raangaande te voorkomen.

lie raan:
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O;,> iic Ïìu:o¡r:eit GffslrEr.r-'a lìn:-'kshc:1: te I'o¡lc1t,::tr r-Ìchcud-en 3 -'5
d<:cc¡,}:c::: i-9?5, is; niij g+l.r).ciren"' d¡i? c'rrze 5-ri::.r.ri+ Ì:ui.lriÍnq;i.n
de c:ffslicr-'c !r-{.J \t,:-'l.elt çerir(.rl:*i-1d c,verkótrli-" Ilirre-=:se pûi;r¡{13icn
hc:!:ban rc'i.'! c;,:\:::aaq:l r:eÌ-l:a p:{ciltrct-cn rr.lj ntl ci,g;n3.Í,-il':. v.rÍ:r;:ilÊn
cn t:elllc ¡ríet:. ilit'. c;a:':r: clccttti.:ni:¿ti-e c¡r JreEl.chten in i1': pe:;s
Js ait. ¡'ri.ct- zc',itlçii ¡':-ìer op tcr r{il}í.en'
'ti::: il.h¡ritr¿1r{c: :¿l.e dc fol-,-lc:: "Suppller:s to the offsiio::e
rrt:::Ir1 " {4,::i} I0i.

85.-i dc p::cd.uctcn \'ûn II1C Gugtn schi.ttert de Spar" ons cni"ge
]:::cårlcî" .'i.t cle cx¡:]-o:i.t-at:l-esfce:t:, clcor a.fi¡ezi.q'heirår cn c1:i-i b:LJ

c*r.'r ovil,1:{:ír.¡åc.r1.ta:i.t-- :i-n c.l.e c;:,olo¡:¿rt:lc:" t'ìeÌ r'e;:sch.l"Jnt een fotc
v;:-ii dg fi;rn::: cr:tc}t)r: ì:iì'.: hooft.¡si-itk S.JIì!-1'-systems "
Zclfs C,c ¡'t."ei: c,11:*t.'rr.l-¡l"ltiEl Jt-r::er zal. hj.e.r:utt de CÛ:LCJ.tlsi.C

t,::*1:):<:n, cìiit dc []í)íu: ceÌr p]:ixìix:C f s rga¡rl:çc:Õï rie:l b.iJ SÐÌi

1,.:',.¡¡t¿:co tr':t:c,rht: nsa{'-r hctcJi:cn c'1.¡ut ctr:it q':bcur'L"

Oll< pi-Jp:,it)-r:r.;r-;c:rr.r J;*:¿:n ¡rict i.¡,t de proCrrclcn:r.'i"J t¡s*Ta
hr::.i.rc:l r-an cle V:il¡,j-¡'¡rJ i'.ipe:c t'el cren fo';o i.s a.fEeclrtr!:t"
t]:: J.c::tr:: <i{c tlan:*r'i.t: ccltclirdc:t):;t- clai: Gust.r¡ -in c'le i-rl¡.r"+
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d::ctn rr:..hoJ¡':!rit dr.'r:',: i:et: artJl:el- J.n "'.ìlhe oilrn{ln'n v¡n 22

nc-r.*l:i-lc,r J.9'i'1i {paE1-n;r 16), r.¡¿ra::j,n rle pa:;riaJ:lc 1,onî}'.ciì'¿:

" liera:: ngaín r¡:1.11 . Ilij takc c-:ì anotì)a:: projcct lihc thc
E.û!ìsit-.er srnll¡ rÌ:¡;":r:::; j.|-rIcr 1ayÌ:argc Vi-}ti-nry F -tptr" "

Dlt tc::¡rJ.Jt r!.t c;chelc Gr.¡sto niets licvcr z,ou t¡ll-l-e¡i c-'1.ç;ln

cl¡n c1ai"

l'l:l r*orit: ¡1 :; prcx1t..ct çenocro.3 "offshorc cngi.naerlng",
hctgr:arr it.:3r cc¡i i;{ril5 c'l¿1it ocrr l:L:¿l-1i'.cii: 1s.

f,en vrcr:ï:c,:i: .(z,l,e f*-:i'o ln gc:toenrlo folde::) J:¡.4 m':t. c'l.c

bestc r':Ll v¿¡:, de r:,:::'el.cl nlci tot ..>ffsho:le rrsi:Ccn gci:c}:end.

CncJcr l::'i: hoofrl t'Orqc:rizatj.on'0, l:olom "l'lanaEsrn::ïttt',
st.n¡rn ç:::n:1rl
eer-i'Pic$j"c1cnt" (c']ì¡::. tiaarj.)
ecr¡ "!ii.:*cr;i"-tv:: Vic:-'Pi:esJ.<1cnt" {clhr" J¡¡¡sen)
ecn *S1;1.j,c-;: !:rnag-i-::q Di::lctc::" 1Ã,hr:. van Gilnstercn)
e¡r clrJ-c "lgeneginq Ði.::ecto::s1" (c1c hercn D: l(lcijn¡ lla:ç en sjou"l'::)

Ilat i.lJl-.t" irtj, il¡rt c': binnen II1C maar iãr¡ "P;lcsicl<::lt" ls,
n.1" c1ì:':,'" 5n'i-L"
Vcortr: i-s cic L\ôn,r:',¡1níf "ScnlÕz liirnagi-nq Dir:ec?or" n-ict in
ctr.':Ìre?;ìfji-.nn',11,¡rrJ r:':t <1{! gi]raaal'-ic t.'el:k.afsp;-'¿i}:cn cn cl,L. a¡-¡-.i

kl¿.iltr::r ï.1::3t'r--.]',t-¡: J,nfc:¡:aii.e {:¡le bekenclrra}:.i,n<1 '1u1.1 19?5}

1¡a,':.:l¡t* l.:
"C:Iifl.ïir'!. Ìitrì*ç:a.'::t' oÍ u'e-ncral Î"lan;:q:Lng Di.r:cct.oro' vcûr dc hr:::c;:r
llti'.':j.r Il:r ilini.i:1 (:r-t lien Giinsi/.1,r-'i-r:l;
¡?i 
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Kopie aan

Iloewr:1. U in Urv t--c:lex no. 2[]í;6 r'¿rn 2l s;eptentlcer J.l. steIt,
dat-. tl de st;.rf v¿itì het h<>t>fcìÌl¿'LrrLoor o¡xlr.rcht hebt gegeven U

ovel: de orrclert)avige zjaôk. r'c-,J.l.edj-<J in te l.ichtenr veroorloven
wij o:rs als d j.rec{- betrol';}rt:rre de'vrijlreid U de feiten en
onze zi.L'nswi jze tei dc¡c:n çrcttltt.

I. In hclf be<,ri.rt va¡l <1it jairr lr<lnader:clcn'.v¡ij vj.a de heer
ziegler lr.rilr.:r.j.kaa¡rs;e ol.ir¡¡li:iatscha¡:¡lijen om lrun lnteresse
in de Spar t:e Pe.iJ.elì-
uj.t cle ci¿¡arr-¡n vr-rl<¡,.:¡cl.r.: q{.fìt)rek}ie¡ bleek, daL er behor:fte
Þreeton<1 orr, r¡<>o¡:ttj-t:l.r-ri)t:n(1c op eelr verdere sLudie van
Spar-rnogel.i,.jkiri:tlt-:n:¿o¿r1-l: ilee¡r'.;at:clr-Spar, producLi'crn
S¡rar, et-c. n c:1.{:. , al-l.t-rr:t'<-'¡:l;t r.it:n c¡verzic}¡t tr'an de
lrr_ri.<liqe ',sl-.¡.Lcr of tlrr: ¿trtt' Le ¡nal<en v¿ur alle best¿lande
of f slic¡rtl l.oir-ì tnq ell !:, t rri.ar¡e tcrroi.nals.
I'jet r¡¿imt: Àtnoct), sì<ic¿rl eri Ïì>ixoi1 insi-stecrrclen op cieze

bettailt:r:i-tr<-1 .

Socal- vor¡d cJ,:' r3eTrr,rIe excrr:j-Li.e zo )relangrijkr dat ::ij
voorsl-eJclt ii r",)lrt al.s eiin so<.rrt spolls()r op te treden.
Vercler was lLt:t voor:¿¡J Íìocal cli.e: voors+-el.de ont de sturlie
in c1: Ìruitì:i ric, ty¡ri.r;clt A¡t¡eriJi¡r¿l1se vorm ¡fret "particj.pants "
te gÍet-cn.

2. I'oen het ons na Ìrcspr.cliinclen met diverse poten1.iêle
,,p¿rtíci¡r;riìt-s;" r'.rp c1e ().'f'.C. i¡r lJouston begin mei duide)-i jll
werdr d¡rt <Jq trr*:ercìel:ït¡r j.¿l v¿ul Cc oIj-enlaatscha¡rpi jen
inclerdaad ¡¡c.lrrcrc)i-tg op (reû j-nLegral-e studie, hebben wiJ
direct sl3l''l Lnc. i¡gel.ic;ht- c¡1 orn hrrn medewerkinE verzocÌìt.
Zi-e als bi-i l;-rqr.: I onze ):rie+f van 3 juni 1976 ¿ran SBI'I Ïnc'
orrer dj.l 6r-rdc:tr*re]:¡r.
Utt cle i¡rhou<i va¡r dcec Lrrief bli-Jkt cluicleliJli h¡elke
gecletailk:er'<]e irr{o¡:n¡¿¡'¿j.e varr SB¡1 fnc. nodig zou zijn"

3. Op 1? juni- 19?6 ant'nc-rot'clcle Íìi:ìÌ'l Inc. op onze brief van
3 Juni. Zie bi J l arge 2 .

Uit de inh<)ud van cleze l-,rief blíJkt duidelijk, dat SBM

I¡rc. geen ¡r::in<.:i-¡:ié1e Ì,rr:zv¿arell had, doch slechts karnpte
rnet wat e a¡raci t'e j- t-.sprc'ìr ì.eraen.

4. Na de terut¡kee]: v,èll ortzc tnedewerkers van de O'Í'C''
hebhrelr rvj"j U mond¡:li.nc¡ gera),porteerd over de ontwikke-
Iíngen rond deze engi.neerirrg study en tegelijkertijd
mel- kraclrt rlewezen o¡: c1e ¡ro';erlti.õle problelnen dl-e
in cle satrreltv¡erkin'1 rv-rt. SBlr Inc. verborgen zaten'

Geclurencle tret vcrbli.jl' v.en cle heer zi.egler l-n Nederlancl
in ju¡i l9'iii rqercl cioc;.r. ons vel:cler gewerkt aan het voorstel
daL clc A|criìiaa¡ì5c o¡-j.c;iì¡¡i:(t'sclìap¡;j-jen toegezonden zou
w(ìf Cun.
ook lrc,c Ìrccfc,ii..¡r,t(-'ôì: vr.l ]-C llolland is toen reeds bij
deee. <-¡e¡ltcr.le ¿l l;;, v¡t r>r,tr:'<:')'.kt:n qe\{eest zoals <l:idelijl<
uj.i ie ¿r.J-:, )'':;1.r.1r' .i ',-i :qrvutgcìc telt:r: blijkt'
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Datum 23 9 L976NrMEMO lllc Glls'to

Van

Aan

Betr errg:i-neerr.rrg st-trr-Ìy v(]ol' Arnt-'l1.i.k¿¡anse o-licltnaatschappijen
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L33Jdirectie

B. í,ìchuiI
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fn ¿rugustus 1976 vrcrcl gr.:tr:acht een o¡rtmoeting met SBM
Inc. (Ir. v;',n llej-jst) l-e .rrranqeren om het voorstel,
zoals dat na¡rr: clc Àl'r.:r.'j-l<earrse ol.ienraatschappijen zou
worclcn \-*rzoncle,lr, t.c l>es;p¡ ekcn.
fn ver])aucl met rirultli,,, !.r(rJri;zaarnheclen bi j SBM Inc.
wcrd dc-:ze ont¡,loetj-¡rg s;tcccls verder vooruitgescl¡oven.
Op 9 of J-0 septerrû.ri:t-'lrr¡eft cle heer l3ax de heer van
tleijst opqellel<1 e:n lr"cm r.r:i tgcJ.eqrl , dat in verband net
de gepl,anrle Ì:c's¡rrellirrg nlet de oliemaatschappijen
i¡r San Fr¿¡rlciscr'; ej.¡x'l sr:pt:r:rrù;er.', .het echt no<lig r.¡as,
dat IIIC Gusto cìn SIJM fnc:. bijeer, iiwa¡nen.
De heer van IIr':i.jsl* veronLscliul<lictde zi.ch voor l¡et
steeds o;-rschr:jv(i-n varì de afl;lrraak, r..raarvan de Salt
o¡cler cìe oc¡rz,¿r;lJ: r'¡.r:;, dcrch hij zcgð.e toe om op t5 of
16 se¡:tenrÌ¡e¡r e('l c>nt¡,cc1-i¡rq te €rrraJìge:îen met II¡C
Gusl:o.
TijcÌr,rns <1it <"¡c:s¡';rel( ìr(::{-'fL de }rec¡: va¡r Ìleijst met. geen
t¡oord gcr epL ovc:: cvL-'lr tr:t: I e ¡:r: j.nci-¡ri ü l.e bÊ:zwarr:rr van
de zi jcle varl Í:jiìl'! Iuc. tr-,n ¡ranziel vä¡t <le studi e.

Op 9 sc¡rtt:rrbcr: ve¡.zolr:lc¡r r'ri j ec.rn cr;¡ríg van het:
en gi.net-' l':i tr q¡ voc;r;l; t,:r J ¿: ¡r.rI hc.r t: l¡c¡c.¡frf l< a¡¡toc-rr.
ZÍe bi -i1 ;.rc¡e 4 .

B" Op 13 sepLenûrt::r I.icl¡Lt:en vri-j c1c i¡cer: L,. Snrulders va¡r
SBt,l Lnc. in ovcr de l>cs¡:::r,:)ling luet cle oliemaatschappi.jen
op 24 septerii'.rc:r en rroctir.¡lcn hern uit l¡ierl¡ij aanv,rezict te
zi)n.
Zc>al-s tJ uj.t ìrijlacJe 5 kur:rl zi-en, zonden r^lij een copie
van clezc+ r-el.er>: a¿rn de her:¡ L. Smrrlders aan het SBIJ-
kantoc¡¡: in l.'1o¡r¿rr:o. SIÌl'1 J.rir-:" 14¿5 cius op de hoogte Van
de San Pl:¡-r¡rci.stc> bes;preì<j.ng op 24 se¡:tenù:er.

Omstrecks 16 se:¡>tcrnber vern¿ìrnen wij uit, gesprekken
ttrssen cle lrer:r: Lac.¡e::l; v¿r¡r IIIC Gusto en de heer L.
Snlnlrler¡¡ var¡ Sil¡,1, clat SlltrÍ Inc. er de voorkeur aan
zou geven, dnt SB¡'l Inc. a).s penvoerclelr zou optreclen,
en dat de heer l/iaari dit rnet de Ìreer,Schuil zou
bes;¡:::eken.
À¿r¡r(lezj-eln w"i._i nj.crt:s van h(ìt tn¿lnaqrlmeut van SBI'1 Inc,
zel.f ver¡rame¡1 , l'rcl]>]:en vri j rloze informatie voor kernnis-
geving aange¡1orrlì¡I.

10. Toerr de í¡r punt 6 gerroerrcle bes¡:r'eJcing van 15 of t6
septernber door SBI'4 Inc. r^¡er:cl afqezegd, hebben wij het
voorstel dat w.j-i net SBl.! Lnr:. wilden bespreken,
per expressre nir¿rr- l4ortaco verzonde¡r.

Af-gezic:r vart lrel- l,.-;-'i o1: ck. lhec¡: l'laari. al of niet gelijk
zou heJ¡l-;e¡l crri on:- :;tucl j-e'vc.rr;-".,.t.e1 als "innocent in arp¡>rr>acht'
te kw.rl i-fj.cerc:tr r'r; afc¡er:¿:..un vcln de eventuele juisthc j.c1 van
de rrrerrirrq van cle l.,rjet: Ii¿rcr),'j Cat "esse¡lti¿¡l data" irr deze
stuclj-r,: vrj.i rJe.:,,,:i,,.'¡.i \,rot11er'ì, ;rchten wi j het onjuist, dat-,
:'-nrl:-crn rrct' Ì:l.i ,i. t ¡ '1-t- c; r,r: c¡cì',elIe af fa.i,re tussen U e¡r <le
heer r.,r:i.¡:,i <_li:r '..,.,;r'i:.rr.¡ 2{) .:<.:,Lr-.n}:er is tret:;pfoken, U niet de
ric.¡ei t.r- lrclrL c¡er:, ..n o¡r;.r hi-r rì-.J, j dírect te betrekken, ¡naar
bl-i jl,i 11.rr toelr'.-t., dat- Íllì,'.1 l¡rc. ons op 2l septenl:rer om 9.20

6

7

9
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uur slechts per telex Ínlichtte.

Vlat rvare ni.et nu¡er: cla.n norr¡aal geweest om eventuele
verschÍllen van lr¡c¡rinct cl.i-rcc:t door.de betrokken partijen
te laten uitsprekert, te meer gezien <le tiJd drong!

WiJ kunnen ons niet aan de inclruk onttrekken, dat Ll er
a priori vanuj-t qecJaan berit, daL IHc Gusto degene r'ras

dÍe onjuÍ-st geh.*rclel.d zou heì:betr.

gij lagen.
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Single tsuoy irlooring;s fnc.
3t!. I,tr \¡ai Her¡ s tP.0. Box lS7
r'1,0NÂçg

CIG-,Gro/Ì'Iu Juno S. 197 ()

( ,î
Ilqíîu:rin¡¡ .s rud¡,tor U. S. oi 1. corirþalri es

Doar }lr Van IIel jst,
Further to our tclupho'lc crfrv$rsntlu;r rvo rnforrn you a6 follov¿s¡Âs a result of r¡ur rocent $p¿r,- brieJli:r¡¡s {o" U.S. ancl CanadlanolL companlos, r\;-p;;;iüïliîi;- l,äu'äi:îïå, for -,rnJåriakins &nengfnoori*g srudt õi'-ir,ã'å¡,oi i;; ä',ii,,,r,u"-år-ii,s. "otl conpanies,P'ase 1 0f rn: :tygl wlrl, rrgsldes rh,; sl-lf- itse1f , ofren covÊrfor comparrson roasbns fróattng uiorîäii", u¡rj.ts, pro,ructf o¡r r¡nrt$and toading termrnãil"oi'är,i-äð*üi;;äï;,, rhereof,
I¡¡ vierv of the abovo r,ro belieyo thnt ccrtainry.for part otllfl¡r"il'åÍ:ill$';";;; äipurrenãã',iiii roarriirg torinlnars f the

, Your
(_j In' our oni'ion.Íì'rrr could lcst be prescrrtetr a5. a consultant ofI:tc Gustô *,tg in-Û,àð*u*iatus prãriåË-ä,r¡¡iroeirilg*ãutu and couldlåä. onu or rwo oi'ãr'uii**pu"i"ii;;; ;;;iï;;. in..'oïl e*gr.noorrng

To ¡irosont vou-r+i,r an idee.about the llbj?gls your knov-hoy andii3:;å"il:ï"iî"t¡-ü iäq"ilt;¿-r;;-';*; speõrrlc it",, r*rrrch are
- Operatloual datg of existlng SB{ syste,ns

i i_iäËTii ;mt:l;**,Írlå]r ;;Ï.;il:',,or vct,n oporatron
: ffi;iif,iännåäåt:i_iäffi rionco a¡rd kno¡,¡-how
- Iiaj.ntong¡rco¡ Endurance
- Steel riser conce!ìts etc,
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lfc loolc forr+arrj to further cliscus$lons r..¡l¡en you &16 vlsltlng
our y-ard i¡r tl¡e ¡1ear futuro as you nronti.oned- ln Þur recent
tolephone cel1.

Yourg falthfulty,
TIIC GUSTO

J. SJouke
tur^,
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Rrfffitt"fEitlffi$ EË"tü
IHC Holl¡rr¡d Group, fiotterdsm

Mr J. Sjouke
ÏHC GUSTO BV
5l"laasdijk
P 0. Box 1l
scHUrDAt't / uot:.

ÁD

Hoad olllcçl
1701 Frlbcur¡ SvJltzôrlend
P O Box 844
'12 rue Abì)ó Bôvrt
Tolophono {i$n $ ?3 4d
l-elex 36207 nbn¡ ch
Tolagrams Slt:g iebuoys Frlbourg

lin g I neo rhr.g diì Ff tr.imott
f,¡C Llf)nsct) (¡-.té)
P.O. fJOX 1S/
Téléphonê (9S) 30.45.67
lçIe¡:{t{C-€¡i..}ff.è4&*€é

Ð

our rerf. ["[J\/}{/6s6

Rê: ENG i hrullRfi{G STUTIY TOR Us 0It, coÌ.{PÂNIliS

Re,:s Teïsx f{urrber : SIìOY X ¿16l}897 lttt

LTth June 1976

" f, to -" lî.lg Sct'.f

Dea:: Mr Sjoulcc,

Th¡nk yoir f or your lcttc-r of 3rd .Iune eoncerning flre s?AR engi'eering.
lJe agree tøí-fh you that it r,¡ould be rsíse to *r¡¿rlrrr¡te the SFAR i-n compari_so,wit-Ïr o*itær f]-Õatj'n[ì $torage sys|enis, an<l tliat we night be able to assistyou in pro.ridíng É]percif ie ciaLa.

The onLy probleur is ghai rr'e &t:e áe present overloacled nith ¿l"l sorLa öfPrototyptr 1rr:ojects. Sinc¿l thir üla::ket is becÕming very competitive, tJeh¿ve to spend ti-me on ¿J.l ll¡ese enquiri,es, hcnce rde rire harclly capai:l-eof doj"ng any other en.5;ineering rsçrlr for our or,n futur.e clevelopne¡.rt,

We l¡cruld t,herefore suggesL thaÊ ]/our study projec¡ ma¡.éìger or one of tirestudy group engíneers joi.ns our of f iees får- soåe ti*o, so tlrat i;!îe caîr infr:rnhiru dir:ectly what vre knoui, wh;rt systems have l¡ee¡r designed, and r¡l.rat liui-Lations they have.

Tlhi"s stud)'could. eventualLy be clivÍdcd over several visj-ts and, r,¡e çrouldprefer as muclt ðs poslìir:Ïe of the work to be carried o*t by your or.Jîr person*el .

lJe Look forç¡ard to hearíng your comients on this proposal, and, ¡ope that r+ecan achieve an e"ffective result together

Yours sincerely,
SINGLU BUOY I.IOCRINGS INC.
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^ 
betn.3 meetlng san f r:nc'!. scc

)

met verv¡1J zlng naan de ut tvor:ni le teLefocn.lespr-ol<l:.en
ftgt de heer J.d. bax v:ln girtenavcncJ, bevestlg 1k
hlenr¡ede cJat lk akkoond g" r,net de nreôt1n1 1n õan
fnanctsco onden de voLqenda voor,,,i?lr"den:

1) de meetlng dtent vredenzljrls v?n orlentenende aardte 11Jn.-defln1t1eve u1 tspn:ken r,loclÊn nj et gec{::n'ì_:.
wonden. lnfonrrati.e rroet venzarneLd ,ilor.len. ! '

Å ltø
sbrt,,
nege L

-?l op gêeh enl<eLe w
medervenkl.n g v?n
en gusto n1 et 0e

kari ven\rezen. r,,vorclen n3:n
zo L:lng cle z::.-i|,. t,rîr.:n $hr:rd 1s.

kan deftnl t'! ef ,¡rop.l€'n
en wondt af qeh:-indcL d.
2.o1,1 om de strrl<ken
-o-1d1(¡ t.1'l. !

3) aân het el.nc!e Ven de b1 J cqnL:orr: rt rll on + te rlroncJgn
ntedegerleeLd rl': t r?n enk enteLl Jk, t S Vcân :! L o
veFkrelen I n forr'¡ati e en da t r, an .3n .Jr. h:ìrd Van
deZe.gegeVens de zzzV. znt- voorLeçg4¡¡ .,?n rje Leldlng
VAn thc hoLl.?nc}.
mgn ZaL tnaChterr.'O1, l..Ontp fl}¡r:Jì11 r'ln r,âeLneilet.s
?3n de l,clnferentle het cJr.iflnltj-à're st:ndpunt te
Latgn r,,,eten.

núJn beneldheld ort 4ezE ,brl j'lenkon,st aLsncg te L:.ten
doongaan wordt ultElultend lngegev3n docn-het te
vennriJden êrrrbarnassn"ent zoweL vóon u aLs vcon
l1_egLer tsñ cle n,ogeLl Jk ongunsti ge lndnuL. ril e r..en
gfLagtl.ng op konte tenrn1-Jn voon-1hc zeu kunnen rr;?ken.

zodna tk rnl J voL doende h
gang van zak en zaL oven
sbnr en rril J vencler ovoFLe
aan de hancl van dj t over
besLoten hoe deze znek v
dê heen lrax heef t r',1 J to

.^rganoernrd 
1n uw teLex C..J.

eb !eonlente?rcl ovlr <le tOtaLe

a) de bnl efwf s$eLl.nf tussen gusto en sbr:rb) rJe n¡ededeLlng aañ sbr,r d¡t-het nl et L.l¡.len eeh
spaF-gtu&1 e zou zl Jrr, Coeh een aLger''ene r¡eF!eL1J-
kende studle oveF enurJe LoadLng tenr;,i.naL s vin
begln maant

pen omgaande aan nrl.J te doen toel<omen.

de bespneklng vin herJenml.drlag,
lvorden u1 tgesteLd totdat 1k a.LL
n¡eLd. bovendl. en ves rnl j di t onri
met een c.o. F.-VêPgadenlnl dle
naan VanClaag. IHC GUSTO B.V.

llrref Nr Pxlo
thc hoLLand
b. schulL

,-23159 ihco nL
23525 i.hec nL

2 2 SEP 1976
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Dil:c-ctie IllC litrs ';a B. V

Di.t

Van

Âan

Felr

ílrref l.lr

iì¡r 'r ii{rie ¡ì

Õ\r/

?K,Û

ilr:l r¡ ndel,J

llar:lre{:i-rig poi.it.ielc IIIC Gusto ß' T

Tn a.¿l¡rslrri.ting op onze besp::elci n[ten

ci

lr,!

lo
P trtver r-l;

i 9 deccr,iirer: i . ì. . nog het volgenrlc :

Ïiij lrct rlcntlár, ol¡c-ï het. I)roducterìpalcket' vai: IIïC Gusto' 
-'?'-

o.o,.l í r-, hrtÍ: ¡ctlcn ã1S \r*ol' c1e tocl..otttsÍ:, zi jn er.. eell' aantal
funcla¡rent-el-c tij,t¿i:ingspurrt:en die goccl noeten \'Ior¿en over-
d.nci¡l-.

izr-J{l o. a. :

Bij elli ir::c<luct dat nren gâat make-n i:al' er aan gedacht

,n.råtor-, r.rà::,1.cn riaf c1j I nôe.t passcn bi j <lc asr<i err de

gl:ootte \/:rÌl lÌet Lred::j-i f . llet- is j n <1it- r¡crt¡and beter
ilic,t te- stïeven nåail '?.€,er g,l:ote pro-j ccten in de or<1r:

v¿rn f 75 tot / 300 rrj. 1 1i oen, maaÏ. eercler t-e <1e-rilcen aan

p::o-! cc-t-cc ciie- 1''l e-ina¡: zi-i¡r.
IÌct ¡r¿rdccl t'an deze 8l:ot-á nt:ojecr'eri /is irl- ' t''at zii
¡lìcr:s1:¿tl- I r:j.clen tot ci'.n olevcnisi chtig,e bczetci ng i'n
hei be..l::j-i f . :io¡'¡c1 voor: tiet- tot'aal- a1s bi i cle ef-
sf:erùrilint r'¡¿ìir (¡e a1.t1cl ing,en.
ii.;rr Ae"¡r:icj ecf en '.'"-r, .à.r, kleiuere omvang, rlan r¡orden

i¡ovenciieir r,ã¡, de volgcnile ef fec{-en bereikt :

a) - de f i-n¡nci äte ri s j co t s ¡¡orden kleíner en passen

bctcr: bi j ,:ie omveng va¡l ïit:i bedri j t en,IllC,
b) cie verii e-sl<ansën en cle o;rr"'ang cler verli ezen, ook

'".--bi j I11c.tt\r'ê p:.-oj eci:cn, worclen kleir'er en Ûìeer

ge:;¡rr:ci d t ¡

c) cr zel ccn r11ecï iegel.mati¡1c be.zetti.ng van cle teken-
lc¿rmers cptr:etlcn,

c1) <1c lcans op ã;l1'1s l-ui-tencle 'or-lers l¡or<11 grot<: l:t
e) hi.erdoor r¡orc1t- bcliele::s;i.rlg v¿ln het p:rocìucti-eproces

eenvoudi.gcr cn cj.e algenene bezetting ::egelnati'gei'
f) cle uitbestedi¡r[',r1lÌìogelijkhèici ç'ordt bet-er' ook in-

<lien t:rree p::ojäctu,n snel op cllcaar voì-gen, claar dcze

projecicn t,etãl behee::s¡¿rar: ztr11t:n zíjn gezícn hun

1<1eino crtlvang e

g) het is ecrriei te vcnrachten clat er e-en bread and.5ulÈer
line ir-r p-':ojecten van be'pc:i:l(le c"iivÍ'ng za| bcstaan ¡1a-n

in pi:oj c-cter -¡¿in gl:ct'e cnìv¿l-ì€1 5

h) ,ìe g,ct,ä:e \ed--:i jfsvoering, :ra1 een regelnati-ger en orCe-

i) l:ji::'.::;:::î;t::i¿:Î";".ren mincler lirar.pachri ¡,'orrren
eir nriirile:: rìOc:: i1e vr:e.es 'vsn on{.er:beze-itirrg l¡oi-'c-lcn bc-
p aa1<1.

Rij liet r'!enlien over p::ocl,rcten r¡eor: IIÌC Gusi,c, z,al gezie-n d'e

n*ld or',r', hr't he<irj .j f , vocr:a1 gcr:'"ocht moeten i'¡or¿crt ¡ra;r'r

hoo[;1riìi1i(ii.¡c p::rrr1 ttr.i¡:n di c een ],ciJa31(t'c ltito;i*lo", v3j.-¡1i'1

o,-, üj-*- c{:11 i:el:rticí, Irlrgr: t-t-rcl¡1i:voc¡''6': r;aarct'c tictlbelr'

?./
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In clit verband zotr b.v. te denken zijn aan prodrrcten
die geli::ui.l< maken van het DP prineipe. Hierbij niet
al1een c1e,nl;en aan <le offshore ',narkt, naar ¡+e11icht is
het mogeli.il< oo1, op ancle-r:e ter::ei-nen hielvan gebruik te
naiien.
Dit is sJ-echts een voorbeeld d¡rt dient ter illustrati,e
varr cie hj-<:i: becloelde extr:a po1at:ie r¡at l¡eLreft de toe-
passin¡i it¡.n knor¡*hol¡.
0p clczelf de r,ri j 7.e zoLt men kunncn clenken aan een meer
f antasieri jke tocpl.ssing van cj vièle sep ts of van cle

lci-ims;rs t:clilen op gcheel ancle::c te::reinr:n clan het- of fshore
g,cbi ed.

Tn clil vcr:banrl er ¿1ilr1 rlenken clat e:: bi j cle pr:odtrcten
l'oor cle cf fs;ho::e inclrrst¡:ie aarr geclacht moe-t \dol:cien dat
hie¡: dilrrri- j 1s sptai<e. is van een slingen.rer:1<.ing tussen
cle tr¡cc rrite:-'s1,crn er:îr1ol:aij-e sec en explr,rítat:'-e s,:c.
Flet lrr:cft zelier zin orir pr:odlrctcn Lc irebberr riir: op
bcí.cìe ter-::ci¡rcn b:-rri.lit'¿iar ziin zodat nre¡r nineler ¡ievoelig
r.¡o¡:clt dc¡or dc invcf.,ter"ingscyclus van cle olic¡naatschap-'
pij en.

IIet 1ij1<t zeþ.er aaribevclí.r'ìg te verclienen voor: Tl'ìC Gusto
ool<. buí.tcn cle purc of fshore marl<t te ki jken voor zovcr
dit c¡r de. o1i,e inclrrs¡trie bctr"eklii n¡', heef t-. lilicrbi j
clcnken aan nicu"¡r: orrrriikkc 1i.n ¿",en op he L geÌ:r i ecl r'an <ie

bor¡r,¡ varr kunstrr.,itige ei lanrien, ti jdeli- jke havens ,
drijvencle hei:ncerrtrales, etc. ltierbij gaat, het natttur-
li jk niet- o¡r de kerireentr:dJ.c-s maar om mogeli jlce IilC
kennis rli e brtril:.b.aar: zott zi jn voo:: dergeli jke projectcn.
In dit p1eva1 gaan dc geciachte.n b.v. r'it naar het ont-
r'/er:pelr van dri.jvendc 1os en 1aarl inri.chtinflen, \.¡aar onze
kcnnis op hec ¡¡ebicd van cle heave conpcrìsaior nuttig kan
zíjn. S.H.V. contact r.rellicht ntrtti-g.

De vraag lcorni op of er in de toekomst voor ons mogelijkheclen
ií-ggcn i.rr de onrler:,iaterstructtn.-cs tel: rtervanqing van de
fixecl platfarm.;. Deze structures zouden <Larr rnet SBIÍ
sysf:emen gecombinecr:c1 kunnen riorclen. Over:l.eg met SB}I in
de vorin vitn een gezancni-ijlce brainstorning z.or-r r'¡e1 eens
interessant Jcunncn z-'-jr,.
Hoe staat het ne t orr:,: contact,en bii DIEP/SIAI.?

Ve::der zrrllcn r,rij crvoor: moeten r,¡alien dat r.rij geen prodLrcten
aflcvcL',rn die mcer ope::atierte l<not'-horr vcl'fÌcn dan rvij zelf
kunnen tríedle-n of dic slechts door moeizame contacten te ver-
r.;c::ven i s .

llicr-bi.j te clenke-n. a¿rn b.v. de p::ob1.ernatielç van cle Russische
pi-]penleg¡,cr: rraar r.ri j i¡r fci te zr¿¿rli stairn bi j cie inbeclri j f-
steilin¡i c.n ¡lctree1- afhanlceli ik z.i in van Fì.J. Bro¡'¡rr.
Tnrii.cn t.oclr clergcl i.j Ìrc gcv.rl l c'n zi cir vool:cloen rul. len r,'i j
goerl ovc:: sanrcnr.¡i:¡:kin¡;svo::irrìn nrel: spcci¡rl i ste-n ¡roetcrr tta-
denk en.
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I'lel licht hceft- iret ook zín ons eens te vercliepen in de
nrogcl,i jkiredcn cli-c in de nil-ietr berreersing 1i.p,gen. vooral
o¡r cli f, terl:ein dient nre¡l t:oeltomst:¡¡r:ri c,hr tu ii ir. Ver-
moerj¡:J iik za1. clit r:en gr..o1:e ma¡{ct r.rol:dt:n !Jaar: creatieve
o¡li-oss;i'rgen norii.', zi. jn. lrr Ìrocverre clit a,l_ 1e-en :¿ou
1',r.llrui:n gebcur:en r¡a1t nrr no¡; ní.et te overzien.
Ìl:'-r:¡:v'o:: tuorl c(-irì sturiic- nocli-g zíjn. IIet liiht een van
tle fclr:rei.n*n \'Jâir-l: r.¡c1 eerrs ecn breacl ancr. butter l.ine in
zorr l:rrnnen zí. t:terr"

rn irci ir1-¡¡crrncei'r za1 gesi:e1d moet-e-n ¡,¡orden clat rvii cle moed
nroel'-ûi1 I¡ei¡ben oiîl crrs r'¡at \zan liet verleden los te r¡alsen en
mcf r'.ni ge f rrntar;i.e en c::eati-viteit ovi:r cle toelconsL te
gran clr:nÌ<en "

I0. i:'el i.i.chi: ren o1¡cï\'loecle kan rri.er r+o¡:den opgemer:1<t <lat
birrrien cle rilc sLrr',ctuur clr: dir:ecties van àã ¡,¡erltüraat*
s ch aup j j cir ec:r a¿rnz ieirl i.-i Ìr s t ul< ei gen i 

'b 
r-eng hcbl ,en.

Ð¿¡ R¡ricl r¡¿rn l,est,riirr- ¿¿rl. hi.ci: girarrie goeclc ini tirr.: i-er¡en
stcui:{rn en eeì'j z:¡l<c;:e vrí jheicì ¡ieven. nirs aan cìe l¡as:.*"-
voon:rarclcn r.;or:rjt: r'o1r1a¿n, cìat ¡qen rnet bei<le belen op
cle ¡il.iici b1i j f t s; l:¿,,¿r.iì en ir, a1_1e ge.;aL1en lcostcn cn
batcn t.egetì eli'"aa;-. af-.rer.¿1t.
ook hi-cr i:a1 l:ct ma:rl;tclc¡:l{.en crcåi.ici, nioctein zi.in naar
niet fant¡.srisch. llicr 1i-gt- ecn ctui<1e1iji<e rol. voor de
di¡:cctics .rr¿n clc r¡erl<rnaat:sclrappijen.

I¡. Bij ¡lit a11es mc'-t men er aan derrken ciat in rle toekomst
een s terl.,e groc-i r!'e1 ccns mi ncler centraal zou l*r¡nni:n
stâ.?rr C¿iu ecrr st]--c.ve,n naar \r¡rvival op basi.s van
C¡:caT:.r..rzi tei t eir ¡;ce.rl managene nt .
l-fode11cn bcltn.¡en, i',oe aarrtr:clikeli -jk oor,, zonclcr dat irier
zuive;:' creati ef denlten aan ten groncis l ag 1igt, clreigt
sncl ecn gerroonte tc r.¡orrli:n rlie uitsl.rii tencl dí.ent oi.l de
bt¡ite¡lr.ere1<1 te epatet:en
Ìlet stinulere' van í-deäcn zal een van <ie belangrijke taken
van het noderne ntaTìågeruetrt zí,jn.
Di-t- I iil:t op Lci, i.:rtrapi:err v¡.n een o¡;crr dcur, toch i s het
een v¡.n cle moeilijkste zalierr voor cle lcicling vån een oncler-
ncming.

12. ilat de relatie tot sBll en rilc Grrsto staalbourr aanBaat, han
no¿iai:a1f; €les te l,<i r.¡or:clerr clat clezc bi j het bovcns t;ranclc ge en
cir:r:rs 1a¡1¡;cvcrr.rie ¡:c¡1 spelcir. r/e1 z,al ar voortclur:errrl opgelet
rìlo{:ten r¡o:'c1en <1at bij ¿1ic ontr.rikkeli-ngen een ¡iocrie afitem-
rrir,¡i p;'aet.s rri.¡rcii. trissc¡r <rc r.¡c¡lir,:aar_sclrapriiien. tíen dient
;lo i¡cini.g no;1c1i jlc ai: el.l.,aa,,:s ter:rr:in te lcomen njlar \.taa::
rro¡ir:ií.;1', zcrr rirrr cl.kaar l..ui:¡ien aanvrrllen of steunen.
l't ier gel<i,i: het "ninri'r,r')*ì,'orTn tr.sjncss" âui<ie1ij1l jn dic
:: j.rr clal r.rrn ::icir irí c t n'o¡:i. bc::i ghour,lqn l:lel intci:r,e z:al;e;r v¿n
a¡'.¡le::c: r,¡cr,'l:r¡a¡ltscira¡:pi,j cr.., dor-:h r,.'e1 r¡rr-.r:i t¡:achtcn cle eigcn
::¡'l:cii rc opt':i.r:rl.j-sci:r:n c1,i,c,f-'¡iocdc vo:-.rÌ.ìciÌ rr¿rrr ovr?::1.n¡; *ot ,iio
¡r.niie l:e r,¡e t linla¿lt.q ch;rp¡ri j crr.
llr ¡t:r'n1. 1ctl vatr "conflici- r:f j.ntcrc¡;t-tt js hct a¿ur t-lc RÍ¿ld van
Ilcr¡;t; irtr:: ri¡l drriclcl i ikc bc:s;1i-r;sìngcrr t.(ì nr:r.tcl.r^
ln vr:li,r,,e\¡nl1c-ir z11 lret cl¡r¡i ook r¡oei1i.jl.. z.ijn dJt ¿rL1eg in
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te hebben
de

{-"

straffe regcls varit ie lcggen. Hier is eercler sprake
r¡an :'.nl-entii:s dan van. voot:rìch¡:i,f teu.
lìet zrjrì r'.or¿r.1 <ìe pcrs.onlijl'.e contacten die hier rle
gocdc o¡rlossing uloeten get¡en.

I^Ie1 za1 de Raatl rran Bcst'ur l'ret laatste r¡oorci dienen
bi j de gocrìl<ctr::ing en hei ter bescirikking ste1.lr:' van
rnÍ. <ide 1en.

13. onrle r: r'r:r:i¡i-j zíng naar r2) zou het b.v. clenkbaar zi jn
<ìat: mln 'oor jacl<-'rrots hinnen rHC besluit om niet iree::zelf iralen te makein rloch deze b"v. uit te besteden aan
De Gr'ot a-1s speci-¡l1i.st op het ¡lebiecr -,'an offshore
eons lrrlLÌii-cs , r'raa:.bi j b . v. cle chçr:ds r,,el cl(ror Gus to
S'¿a¿r-1.t, (lr,ri.r ge.nta altt r¡olc.len.
l'íen bereil'"i: hie::<1oor d.rt men zeLf geer-r cluur prod'ctie
âpi)ar:¿iat: irehoef.t te- ontlcrhot¡clen r¡oor opdrachten <lie zeeronrcgelnati¡; binnrr¡r r:u1len korrren r:n clie <¡ok veel ruirnte
vei:8€:n.
Dc l:noi¡*hor'¡ Ì: lii f r l',n eri.gen irrris , cie las ten 1i ggen bi jclc¡:clcir. f* riit liaclel ,oi. o.,er, Ìr..,r. de rol van IllC Gusto
s l-aalborri.¡ l.unnc¡r zi.cn ar.s onrlcrLc.¡eranci cr van ci r-e
coxrpo'c:-'-.r:c' op staalbo*r¡gebic<1 di e l rc pel:se in cigen
hui s rri l. 1:cruclen 

"
Hei- is :rel.fs t:e ver:r./aehten dat i.n cle toekomst het hcbben
van l:nor'r--l:ol,¡ voor dc. bi',tn.r van jack-up's bcì.angrijker is
d¿¡n hct i:*nnen makcri 

'e,r 
jack-irpts. vee1 van deze hef-

eil-anden zull-cn vcJ-'van ïrorland ¡icbotn.;<ì gaan r,roi-den"
r* clit l<aclcr l<¿ln r;cer r.¡o::cren gedacrrt aan dc nrogeli.jk.rreid
v¿liì ecrn af zondcrli jke cng,ineeringsgroep,

llet hier âangevoercl'' is vooral bedoelcl a1s "fooil for thoueht'teneinrle los tr: koraen van al, te geÍixeerde icìeäen en bi";;;-de oncìe rnclring de gcesten t¡¿klier te maken.
Dc R;rad v¿rn Bcst.unr kan liie¡: e.en a.anzet t:oe makcn cloch rrooral
cle clir:ectíes van cle r¡erkr¡¡aatschappi-je* z.rllen irí-er vorrn aan
rnoeten .geven i-n overleg m3t cie Raad Vãû rìrlstuur.
De R¿racl van Bestunr k¡l¡r nie-t op cle stoel van de r¡erkmaatschappij
gaan zítten Ì.¡ai betrefr <ia c1age1i.jl.-se bàgeleiding en .,ito-o"ring.zij kan, zoals ¡:ceds gezegd, i;e1 rle clireãties'an de r.¡er1;-
ma¿rtschappijcrr steunen cn slimuler(:n.

t::

'à

R. Schuil



'frTiÌ,ì !iOOì.1LI"I K \4I.RTROUV{li-LTJK F^ {-^?x
ì

irtlí.t

-*) 
f_{n

I'r'iEl'4O iHC I-IOLLAND ßs/RI) R1-I06? Datum 197 6

Van B. Schuil
Aan d.e heer V¡rr: Cìunsteren
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ïn het hj.erna volgende zal puntgervijs een aantal elementen s'orden
¡1enoerr.d, die rnijns inziens bij een zuivere benadering van de
problemen voor de produktkeuze bij IFIC Gu-sto niet verwaa::loosd
rnogerr urorrleit.

Bij Gusto l.eeft nog steeds de gedach.te dat de keus uit het
ve rleden, te wetcn de fabricage van sterk uiteenlopende
bijzcr.clere offshore produ]<ten rnet veel nieuwe tech.n.ologie
de juiste za'0 zijn geweest.

Ðeze keus we::<i indertijd ingegeven door de ge<lachte clat
eerr qua uitrusting verouderCe r.verf rnet hoge prodr,rhti.e-
kosten ziclt zaw liunnen handhaven door telkeris 'weer rrieur.ve
produi<ten te ontu'ikke len van een aa.rd en ornvarlg, die
anderen niet z<;uclen aanduïven. Door te pioni,eren hoo-pte
rnen alsnog win.it te rrÌäken err voort te kunnen gaan.

In feite geraakte rnen hierrnede in een vie ieuze cirkel.
Naast cie reeds hoge produktiekosten ontstond L¡ovendie:r
tengevolge van 2) een toenemende overhead bij cie ontrn'erp-
en prodr-rktie -af<ielingen, inclusief de tekenkarners.
Het steeds toenernende VK-tari.ef, gec-;itbineerd rnet een
lage prorluktiviteit, houdt een toenerne;-'.le kans voor grote
verllezen in zich.

Het niet hebben van een reeks standaard on.twerpen van eeiL
ornvanq, die past bij de r¡,'erf capaciieit ¡r]::.s een acce ptai:ei
deel uitbesteding leidt tot het steeds $/ee-' zoeken naar
deze grote, bijzondere en risico-dragende projecten.
De vrees \¡oor de v¡hite elephaLi:rt bij de Raad van Bestur¿r
w¡ s niet alleen getraseerd op de white elephant a1s zocianig,
rrìaar vr:oral. op hei grote risiccì in relatie tot de ornvang van
het bedrijf en de ernstige rnoeilijkheden bij de produktie ten
gevolge van gebreken in outillage en organisatie.

De vraag is: rn'at rnoet we1 het uitgangspunt zijn?
Bij de beantwoorcling hiervan dient rn"en rìa te gaan wat de
feitelijkc s:tuatie bi j Gusto is.
Sarnenvatterrd kan rnen stellen:
Sterke punten:

a. Reputatie ai.s bour,ver varì hcogwaardige kapitaalgoederen
b. Vakbekw'aâr.r persone e1, Lowel in de ontrverpsfcer als

wat betre{t de uitvoering
c. Als lid van IliC-gïoep grotere rnogelijkheden dan

bedrijven van ve rgelijkbare omvang.
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Van

Aan

Betr

Zwakke punten:

Sterk veroude rd.e outillage
Zware overhead in relatie tot .le ornvang van het bredrijf

c. Z.eer klein eigen verrnogen
d. Sociale problernatiek groot.

Een bed::ijf dat vanuit deze positie verder rnoet groeien, dient
zich te realiseren, dat de ornvang van de projecten en de
da.arrnede verbonden risicors beheersbaar rnoeten zrirr,
waarbij zo rnogeli.jk een al te grote diversificatie verrrleden
dient te worden.
Dit 1eiclt tot de vaststelling dat het t¡edri jf. zicn niet m.oet
richten op zeer grote projecten rnet weinig kans op herh.aling
en grote technische risico's in ver*ì'¿nd met de geavanceerd-
heid van hei project.

Wat dan wel?

a Verder rnoet rnen bedenken dat ee r bedrijf van deze
omvang er behoefte aan heeft orn projecten van een
zodanige grootte onder handen te hebben, dat rnen niet
telkens gedrvongen wordt ten gevolge van een onregel-
rnatige be.zetting cotte que coûte nieuwe projecten te
boeken, die een ander slechts rnet v:-:1 reserve za-l-

aannerrren.
Het kiezen van projecten rnet een ofiÌvang tussen 50 en
I00 rniljoen gulden leidt er toe dat het dan rnogelijk
wordt orrr een zekere regelrnaat in de opvolging van de
projecten tot stand te brengen en zowel de fabrieks-
bezetting als die van de tekenkarners regelrnatiger te
doen zijn dan tot nu toe het geval is geweest.
Ook de project-afdelingen zullen rninder stunt werk rnoeten
verrichten.
Uit een oogpunt van financiering za1 ook een grotere
regein:,aat bereikt worden. Het is duidelijk dat de treheer-
sing van projecten van deze orrrvang rninder problernen
zal opleveren dan van grotere projecten rnet een telkeas
'weer ander- karakter, gepaard gaande rnet een aanzien-
lijke onbekendheidsfactor.
Het is cluidelijk dat het stteven naar projecten rnet het
hierboven aangegeven karakter, algerrÌeen gesteld, za!
leiden tot een betere beheersing van de bedrijfsvoering.

b. Floe dit te bereiken?

tlet zaI nodig zijn orr' vanuit de leiding denkprocessen
op gang te brengen, die rekening houden rnet alle niveaus
binnen de onderneming.
Daarbij zaL lnet nodig zijn orn duidelijk te streven naar een
breuk met de vroegere denkr,vijze.
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Blad 3

Vanuit de visie van het nieuwe werfplan za! rnen rnoeten
zoeken naar produkten die passen bij een bedrijf var: deze
ornvang en die een grote kans o', herhaling rnogelijk maken
In hoeverre ffren dan van een brcad and k¡utter line kan
spreken, doet nu nog niet terzal<e.
ïIec vinden van deze produkten vergt een duidelijk syste-
rnatische rnarketing aanpak, zowel binnen de centrale
Lrij Gusto als in het veld.
I{et verkoopapparaat za| hierdoor uitgebreid rrroeten
worden, wa.ardoor de treflcans, gebaseerd op een gerichte
systernatische rnarkcting aanpak groter wordt'
Het zal duidelijk zijn, dat hier van de zijde van de Raacl
van Bestuur nog eens nadrukkelijk wordt gewezeri op het
belang van e en goede engineering groep die rnet alle
soorten bedrijven kan sarnenwe-,'l<en, zowel in het kade::
van uitbesteding binnensla-n.ds als rx¡at betreft de bor-rw
in verre landen.

c Initiatief leidine Gusto

De Raad van Bestuur verwacht dat cì:: Ieiding van de onder-
nerning hierbij het initiatief neernt en dit crìgeacht Yo-r'ze t
zal doorzetten.
Mer. heeft de keus tussen in schoonheid sterven of door
doelgerichte âkties systernatisch het brdrijf orn te turner¡
en niet alleen fisiek doch ook qua inst.'ìling te renoveren.
Het gaat orp een cluirlelijke breuk rnet het verleden.

Yoor de Raad van Bestuur rijst de vraag of hier een tusse¡r
fase rnoet word.en ingeschakeid tot¿at hJt werfplan eens \
zal zijn uitgevoerd. 

^ -\+- '-

Zíj is van rnening dat nu reeds hieraan rnoet worden
begonnen, opdat de afronding van het werfplan geen verder
tijdverlies zal ondervinden t. g. v. het optirnaliseren van
dit plan in de praktijk.
Het hierboven gestelde kan aanleding geven tot eindeloze
discussies, aLs rnen zich verdedigend opstelt t. o. v. de
vroegere keuze.
Dit heeft geen zín, daar deze keus in het bovenstaande nie t
veroordeeld, firaar beoorcleeLd wordt vanuit de h.uidige
inzichten.
Het is voor een zaalt van hät gezonde verstand alles.
Wellicht ten overvloede, kan men ook stellen dat naast de
off shore-activiteiten ook andere mogelijkheden dienen te
worden onderzocht.
FIet rnotto van de gehele aanpak zou.dienen te zijn:
Onbevangen doch orclelijk denken, gesteund door een
systernatische aanpak, leidt tot betere resultaten.

l
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Blad 4

Van

Aan

Betr

Oprnerking:

Het is zeer wel rnogelijk, dat er grote weerstanden ontstaan, -
niet orndat rnen het rnet de gedachte oneens is, - rrraar orndat
rnen reedç nu ten ondergaat in het werk en elke verandering
als een extra belasting zíet, die al spoedig a1s nodeloc¡s wordt
ge doodve rfd.
I)eze overbelasting is vaak het gevolg van onvoldoende
organisatie en delegatie.

l aan:
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DOELSTELLINGEN I]N STRATEGIE (BELEIÐ) VOOR DE hIERF IIIC GUSTO

door: Directie IIIC Gusto

rnaart 197 6
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I Doelstelling

De doelstellingen van IHC Holland N.V. omvatten, Ref. (1):

bron van inkonsten te zijn voor mederverkers; dit door
middel van vo1<loening gevend werk;
passende vergoeding te doen toekomen aan aandeelhouders.

I{ieruit volgt de doelstelling van IIIC Gusto:

naximaliseren van financiële bijdragc
met de randvoorrvaarde dat dit gebeurt
voldoening gevend werk.

aan IIIC IIo11anc1

door middel van

De financiële bijdrage aan IHC Holland kan zijn:

di rekt ; door rvins t te naken ;

indirekt ; door "spin-off".

l\Ie spreken van spin-off indien IIIC Gusto een gunstig effect
hee ft op het IHC res ultaat dat ge re ¿1is ee rcl rvordt bui te¡r
Gusto. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van Sllt,i en
Gusto Staalboulr/. Vindt tevens spin-off plaats in omgekeercle
richting dan spreken we van synergie.

Spin- off's
management

fi nancië le

en synergieën .lienen evenzeer in cle concern
rapportering te worden belicht a1s direkte
bij dragen,

I I. Strategie

1 Uitgangspunten

Hoe kunnen we ons doel "geld verdienen door niddel
van voldoening gevend 'y,¡erk" bereiken? Daartoe moeten
we een strateBie, een beleid, ontwikkelen, uitgaande
van de sterkten en zwakten van het bedrij f. De stra-
tegie moet passen in het kader van de algemene stra-
tegie van IHC Holland welke kan worden sanengevat,
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Ref. (1), als: voor de wereldnarkt ontwerpen, ver-
kopen en produceren van drijvend materieel voor
bagger, offshore en ertswinning industrie. Gezien
de plaats van Gusto binnen II{C slaat dit voor Gusto

vooral op de petroleum en civiele aannemeri.i of fshore.
Voorts moeten rve in gedachten houden dat geld ver-
dienen in de kapitaalgoederenindustrie in het algeÌìeen
lukt indien:

1. men een significant marktaandeel heeft en het
produkt een essentieel onderdeel vornt van een

duur geheel; dan is betrourvbaarheid n.1. een

ove rwegende f actor waardoor ni etrtvkontc rs l<ttnncn

worden rveggehouden;

?, . men goe dkoo"¡t kan produceren. Dit hangt af van:
1 loonniveau (en arbeidsproduktivitcit) ;

werkmethoden (investeringen) .

Vakmanschap in het
Kwalitatief sterke
ontwikkeling.

11.

Onder het voorbehoud dat een volcloende groot narkt-
aandeel van het betreffende produkt moet kunnen ln'orden

verkregên, moet verticale inte gratie zo veel mofleiifk
rvorden nagestreefd teneinde de grote con j ltnctuurgevoe-
li.qheid van de scheepsbouwactiviteiten af te vl¿rkken.
Ten tijde van recessie vallen de grootste verliezen
bi j de eindschakel : de assernb lage. Een aancleel in de

vaak nog rvinstgevende voor[Iaande fabricageschakels
kan deze verliezen compenseren. De Japanse benadering
van de scheepsbouw is hiervan een extreem voorbeeld.

2. Sterkten en zwakten

Sanenvattend zijn de sterke en zwakke punten van Gusto

a1s volgt:

Sterk

1 be drij f.
engineering, vooral idee-

o

.,
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3. Historisch produktenpakket heeft hoge vernufts-
waarde.

4. Sociale werkeenheid in ìtraterwefl-gebied.

Zw ak

)

Produktiemiddelen verouderd en beperkt (ca.
f. 23 niljoen "fixed assets" op ca. f. 200

miljoen omzet).
Eigen vermogen IHC Holland beperÌ<t (tengevolge
van U.S.A. avontuur), waardoor ernstige beper-
kingen bij de financiering van:
i. werkkapitaal;
ii. diepteinvesteringen.
Produktiviteit laag,, dus kostprijs hoog, ten-
gevolge van:
i. prob lematische organisatie van het tvcrk

(planning, mate ri aals troonb eheers ing , e tc. ) ;

ii. persoonlijke produktiviteit van het perso-
neel (vergefijk Neclerland met b.v. lJ.S.A.,
Japan, Singapore).

I{arktbewerking niet wereldwij d.
Produlcten-marktsegnent waar kansen voorhanden
zíjn is smal (d.p. boorschepen en SEPs zíjn eigen-
lijk de enige "proven products" fiaar continuiteit
in zít) en aan sterke fluctuaties in vraag en aan-

bod onderhevig.

3. Korte terniin s trate qi e (komende drie j aar)

1

3

4

5

Ongeveer 30 à

capaciteit is
zu1len moeten

50 % van de huidige hlereldscheepsbour't-
in feite overbodig. Een aantal werven

verdwijnen of inkrimpen.

ZoIang het werfplan, met twee bouwplaatsen,
gerealiseerd, heeft Gusto bedrij fseconomisch

niet is
bezien
in gevaar,

o

geen bestaansrecht en blij ft de continuiteit
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Twee bouwplaatsen zijn evenzeer een vereiste bezien
vanuit de produktie met het oog op flexibiliteit in
cle planning, als vanuit de rnarketing in verband net
fluctuaties in aan te bieden levertijden bij slecirts
één assemblageplaats (ook wanneer andere II{C bedrijven
worden ingeschakeld) . I-let is echter duideli j k dat op
lange termijn bezien sluiting van Gusto zeer onget{enst
is in verband met:

1

)

3

Soci r1e gevolgen.
Samenhanfl met het bestaansrecht
Positieve vooruitzichten op langc
realisering van het rverfplan).

termijn (na

ltle moeten daarom op korte termijn een stratcgíe
hebben als overbrugging. Deze overbrugcingsstratc-
gie mag niet in conflict konen met de lange termijn
s trategi e .

De overbruggingsstrategie kan worden gerönt op de

volgende principië1e mogelijkheden:

Zo vee 1 rnoge li j k we rken op het geb i ed van
rnarketing en engineering a1s w¿rre een moderne
werf voorhanden en het verlies voor lief nemen.

Dit houdt in: tijdelijk bijplempen door IIIC en

eventuee 1 overheid. Ilet is duidelijk dat cle

tijdelijkheid hierbij een essentië1e factor is.
Eenlingen bouwen in het huidige specialistische
deel van de markt en (op

dee lnarne in cons ort iums

treffende produkten in orbit brengen. IIet ont-
wikkelen van deze eenlingen of prototypen zaI
van de beschikbare engineering capaciteit slechts
een geringe ruimte overlaten voor afzonderlijke
enginee ring opdrachten.

van IIÌC.

1

')

Het ziet
plan tot

zíchze 1f on¡¡ewenste )

accepteren die de be-

er naar uit dat de realisatie van het werf-
en met een tweede bouwplaats nog geruime

îr
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tijd een vraagteken zaL blijven, h¡aarmee de tijclelijk-
heid van de zwakte in de produktiemidcrelen dus aller-
ninst vast staat. Daarom kiezen wii, noodgedrvongen,
voor de onder 2. vermelde overbruggingsstrategie
(eenlingen bouwen met zo noclig cleelnane in consortiums).

4 . Bee 1d o'p l ange tennijn

Op lange termijn, na realisatie van het werfplan met
trvee bourvplaatsen , kan pas een ge zonde s i tuatie ont-
staan, gekenmerkt door:

3.

Een rverf waarop naast elkaar zorvel urototypcs
als series op ef ficiënte rvi j ze kunnen rvorclcn
geb ourvd

Een engineerinq capaciteit die slechts gedeel-
telijk door de werf rvordt opgesoupeerd, doorclat
voor de seriebouw relatief ninder en¡¡ineerin.q
nodig is; dit afgezien van uitbreiding van c1e

engineering capaciteit zelve.
Een ontwikkelings en engineering canaciteit
die voor een belangri j k dee I voor cle rden l<an

worden ingezeti hierdoor zaI een betere voeling
met de markt ontstaan (kijkje in ontrvikkelings-
keuken van de klant).
De werf is niet meer uitsluitencl afhankelijk van
de offshore narkt, aangezien dan ander scheeps-
bouwwerk, met inbegrip van werk vanuit de bagger-
divisie, tegen redelijke kostprijs te maken zal
zijn.

A1 emene strate 1e

1

)

4

5

De offshore markt wordt niet door ons
door de oliernaatschappijen, vooral de
golfbeweging. Daarom dienen wij:

bepaald,
trend en

naar
de

1.

11.

aktief engineering opclrachten te verwerven;
daarmee in de klant ts ontwikkelingskeuken te
kijken;

-'- r'
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iii. met de informatie daaruit te anticiperen op trend en
golf door een daarop afgestemd ontwikkelingsbeleid..

Realiserend dat de gehele IIlc misschien maar j uist vol-
doende groot zar blijken om zelfstandig te blijven
opereren, rnoeten we in de marktbenadering sterk concern-
gericht denken.
Het antwoord op de essentiële vraag: "lvhat business
are we (IIIC) in?" kunnen rve samenvatten, Ref. (1),
IIIC is een leverancier van offshore Eereedschap ,in
bijzonder wat betreft:

a1s:
het

1

2

3

4

bagge r ;

mijnbouw;
explorat íe/produktie van olie ;

service apparatuur voor civiele aannemers.

1

)

3

0rganis atoris ch val1en de laats te tlvee onde r de of.f -
shore divisie, waartoe ook Gusto behoort. Deze zullen
wij daarom in het volgende kortheidshalve rnet "offshore"
aanduiden.

Bij de uitwerking van strategieën en al<tieplannen
moeten we de aktiviteiten steeds onderscheiden in:

acquisitie;
engineering;
produktie.

Ten aanzien van deze aktiviteiten zijn de volgende
ove rwegingen relevant :

Acquisitie op wereldr,rijde schaal is voor één
werkmaatschappij onbetaalbaar. lVe moeten claaron
streven naar één net van offices en agenten voor
de gehele ItlC (bagger en of fshore inclusief SBÌ,1) .

Het kan aantrekkelijk zijn het centrum van de

acqui,sitie voor bepaalde produkten in het buiten-
land te hebben, dit met het oog op:

1
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i. afstand - in figuurlijke zin - tot de klant;
ii. fiscale en politieke aspecten.

Ontwikkeling en engineering moeten we hoofdzake-
lijk in Nederland houden, omdat:

z

1.

ii.

Ten aanzien van "engineers" bevinden t{e

ons hier in een "buyers" markt. ltleliswaar
zíjn in Frankrijk ool< vele bekwa¡ne inge-
nieurs voorhanden, maar ðeze kunnen l<iezen
uit vele aantrekkelijker mogelijkheclen bi.j
Franse instituten net grote research ltrrcl¡ict-
ten.
De overproduktie van de i.lederlandse univer-
siteiten zal aanleicling fJeven tot steecls
meer kunstnatige lverkgelegenheicl door micldel
van overheidssubsidie a¿ln research inste l-
lingen. Van deze ontwikkeling kunnen tve pïo-
fiteren door onze eigen (Nederlandse) ont-
wikkelingsafdelingen te laten samenr^/erken

met dergelijke gesubsidieerde seni-overlreids-
ins ti tuten .

3 Produktie moeten rve s lechts bi j
binnen Nederland wi1len houden

van belang is voor:

dc IIIC
voor zo

l{e rve n
ver dit

i, Het voorkonen van leegloop in de bestaande
Ì{erven.

ii. [{et beschermen van onze know-how en het
zeker stellen van de kwaliteit van essen-
tiële onderdelen; dit betekent dat we het
"horlogewerk" in eigen beheer moeten houden.

iii. llet onderhouden van een feed-back terzal<e
van fabricagetechnologie naar de ontrvil<kelings
en engineering eenheden.
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overige moet flexibiliteit het motto zijn
in het bijzonder in te spelen op:

Voor het
teneinde

lfe komen daarmee

orde terzal<e van

i. protectionisme;
ii. locaal prij snivear¡.

In het we rfp lan is ui tgangspunt geri ees t dat Gt¡s to
voor IHC een universele werf zal zijn, r{aar een
breed produktenpakket op efficiënte wij ze kan wor-
den gemaakt, dus naast offshore ool< baggernaterieel
en ove ri ge s ch eeps b our4r .

tot cle volgendc prioriteitcr.rvolg-
benr¡tting van de capaciteit:

1

?

3

Offshore werk, vooral het gedeelte met ecn
hoge vernuftswaarde per eenheid scheepsinhoucl.
Bagge nve rk ; hi errne de wordt een b i j <lragc 3c -
leverd tot I['lC's wereldmarktaandeel in bagger-
mate ri ee 1 .

Overig scheepsbouwwerk .

I.lierbij dient Gusto zich primair sterk te malcen

in de offshore, vooral rvat betreft i) engineering,
en ii) acquisitie. Voor het baggerrverk <lient Gusto
,rcquisitie en engineering aan de baggerdivisie
over te laten; Gusto is dan slechts produktioverf.
llet omgekeerde geldt natuurlijk evenzeer, maar zal
weinig voorkomen.

IIet overige scheepsbourvwerk is te zien als "con-
tingency" (ijskastplan voor het geval het hoofd-
plan nis gaat); daarvoor benodigde procedures noeten
er we1 komen, maar mogen slechts in beperkte mate
aandacht vragen.

De

in
geschetste conceptie is schematisch weergegeven
figuur I , Ref. (3) (concept B).

- -ù"
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Enige overì{e,gin-een ten aanaien van het ftrnlçtioneren van
cle 0¡rrlerne¡ui ng.sraad

Ieleerst rr¡¿¡t willon rvii bij Gust.o ntet otrze OIì'l

1. I,len raad dio ,*u"t..f i jk meedenlrt ell aclviseert in: cle.bel.a¡grijke beleidszaken,

2. Iien raatl clie ¡nct recht cle vertegenrt'oordigíng van
iret personeel mag worclen .{c,nocnrd erl bi j cic cl irel<tie
op objelctieve r'rij:re rechtftr"eelts oncler rlc aandacht -
brengtl wat oncler het personecl leeft.

Een ¡'¿racl dj.e op cnn effcktieve wi.jrc cle algchelc
gnng vfi¡r z€rk@n vol.gt r dit ¡rrct inbc¡:ri¡l van lrat
beloid 'varr cle di,relttie, e n zo rioriig -ei..qnaloer-t.

.a

hr¿rt rrillcn rvi,j biJ Gusto vern¡ijdcn'?

D

Totnvtr:ekl<arij over grote en kleirre zal<err ttt.sr¡c;i OR
cn leicli.n¡ç van de nnder.ne¡ni,r-r.g; meer worrlt bc¡'r-.i-kt
cloor samen probleulen te bcsprciien elr oplossin.getr
proberon te, vi¡rclen.

a
Yerrnernliing van rr j {-rreercnclc en kontrol.c¡'cnd e tal';en
(vergelijl<: kabinet - pa¡'ten¡ent)'
tle tritvcerin.g berust prirn;rir Ìrj-j tle bctlrijf-sleirli-ng¡
pe OIt eignei.leert evontue-l.e onjuisthcdcn.

..:l,t
',, :.

Op rr'c I ke
'bereiken,

ptrnten wiJ zorrden
is aangegeven in

moeten lotten onl dit ta
bi jgaatrcle tabel.

l,¡4. van Gunsteren

Bl.i I ,æ



GUSTO B.V.

DOEL: GII]VOI,GTNITKK ING :

I o lleedenken en adviseren t
fn belangrijke beleids-
zaken.

o De langri.jke
ver gad er irtg
vermijden.

belei dszaken in Olt?
brengen; details r'

I ,'!rl

2. OR en direktie moeten elkaar
goed intichten over achter-
.gronden.

3. Overle€ç moet mogef iik zijn zonder
dat wat geze.gd wordt als.rttoe-
zeggingentr wordt gelnterpreteerd.

2. Stem varr porsoneel ziJn. 1.

2.

OII n¡oet rospcl<t hebt¡en van perto-
nee.l., dit rnet íntregrip van afdêr.
I ingshoof<lerr.
rrlmagerr in bedrijf moet goed ziJn'
Goede lço¡n¡nunikat ie met pet'soneel ¡

i. beslissingen geno¡nen in de
Oll-vergaderi-ng op de juisto
wi.jze ui{:dragen

ii. probl.onren levende- bii p€rËo*
neel op neutrale wiJze ter
tafeI brcngen

3. Effektivi.teit van OR rnoet goed
zijn:
Otl moet gunstige invloed hebben'
op gang van zaken en klimaat bij
Gugto.

4. Efficiency moet redel+ik zl,jn
(eigen tiidsbesteding) .

Bçl"eld volgon en
iignaleren.

l. Direktie en OR moeten een zo
grpot moge.li jke lireder&ijdse
openheíd betrachten inzake be-

' leid cn bcdoelingen.
2, OIt moet direktie betrekken in

haar tneningsvorntingo

q
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Ter zake van bovengenoend onderwerp brengen wlJ U hleronder
verslag uit van het overleg dat heden net U en onze Onder-
nemingsraad werd gepleegd.

1. Hedenmorgen werd dggr onze bedriJfsarts, de heer Tanr,
¡æt klem aan ons geadvlseerd evenals verleden Jaar
toen het zo uftzonderlljk'srarn nas, over te gaan op
een zogenaade tropendlenst. BLnnen enige uren yaren
namellJk blJ de ziekenboeg zes gevallen bLnnengekonen
van personen dle door de warmte ln phyeleke noefllJk-
heden waren geraakt,. tater l1ep dit aantal op tot acht.
Ook va¡¡ de ziJde van de productlelelders werd sterk
aangedrongen op het lnste1len va¡¡ een tro¡rendlens!
met het oog op de zeer lage efficiency; daar het op
bepaalde plaatsen onmogellJk was geworden te werken,
vras nten overg€gaan tot, het uren schrijven op kosten-
numn€r.

Qverleg net onze Or¡dernemingsraad leldde tot de gezamen-
ItJke besllssfng dat gewerkt zou worden van 5.30 tot 13.00
uur, waarbiJ per hete dag drie kwartÍer door het bedriJf
zouden worden lngeJ.everd.
Van onze ziJde speelden de volgende overweglngen een rol:
a. De werktlJdverschulving betekent voor een AanzienllJk

aa¡rtal nedewerkers een lnconvenlentie.
Enlge voorbeelden:

PersoneeLsleden die met openbaar vervoer plegen te komen,
moeten speciale naatregelen treffen.
Afsterunlng met het gezln

Voor een aantal medewerkers is de warmte niet,'hlnderllJk
blJ hun werk¡ een extreem voorbeeld betreft rnedewerkers
op de alrconditloned computerafdeling. Voor deze mensen
ls het aantrekkeliJk op de koele uren van de dag thuis
te ziJn en de hete uren voor hun werk te benutten.
Van deze categorieên wordt derhalve een zekere opofferlng
gewaagd, lraarvoor het redeltJk ts e1tøe congrensatie te

! geven.

b. Na de tropendlenst verleden jaar hebben wiJ geêvalueerd
wat, het netto effect is geweest voor het bedrljf.
Er bestond geen enkele twiJfel, dat de maatregel,
ondanks het lagere aantal aanwezigheidsuren, het, bedriJf
financiéel voordeel heeft opgeleverd door de aanzienlijk
hogere efficlency en motivatie.
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t¡.J MEMO IHC GUSTO Dalum

uw instructie van hedenmorgen dat onder geen enkele voorwaarde
uren door het bedrijf mochten worden ingeleverd, was voor ons
aanreiding opnieuw overleg te plegen met onze ondernemings-
raårl, dle om 12.30 uur bijeen is geroepen,
uw aanbevering om, zij het met, de restrictie dat alle uren
moeten worden lngehaald, op tropendienst over te gaan
hebben wíj zo goed mogelljk tegenover onze ondernenlngsraad
verdedigd.
Na schorsing heeft de ondernemingsraad het volgende antwoord
gegeven:

" De voorkeur van de gekozen reden van de ondernemingsraad
van rHc Gusto gaat ult naar een aanvangstlJd van 6.00 uur.
Gezien de houding van de Raad van Bestuur en na lnformatle
biJ de achterban hebben de gekozen leden gekozen voor de
normale begfntiJd var¡ 8.00 uur, waarbij ziJ alte verant-
woordlng terug verwijzen naar de Raad van Bestuur. I

4 om 15.30 uur hebben wiJ een rondgang gemaakt over de werf,
waarbiJ ons bleek, dat ln diverse afdeltngen een sterk
verminderde actLviteLt vler te constateren ten opzichte va¡r
de voor deze afderlngen gebruikeliJke. Met nane was dit het
geval op de (open) helling, waar de mensen wat ln de
schaduw stonden of elkaar met, emmers water nat, goolden.
GevoegeliJk nag worden aangenomen dat zinvor werk ter plaatse
onmogeliJk was. Ook Ln de sectiebouw was de aetivlteit
uiternate gering.

3

5 Gezien het positieve resultaat van onze tropenregeling ver-
leden Jaar, vooral in de productie, heeft de ondernemrngsraad
nlet, kunnen begriJpen waarom het nu anders rnoest, ¡net als
gevolg het orrler 3 venrËIde standpunt.
lfiJ betreuren het, daÈ de zaak aldus in de prestigesfeer is
terecht gekomen, ¡æt al.s gevolg
a. niet reall.seren v¿¡n het advles van onze bedriJfsarts;
b. verlies van productle.

Teneinde de ontstane sl-tuatíe enigszJ.n" op^te vangen
hebb'en wlJ de personeelsdlenst opdracht gãger.r, gédurende
deze hete dagen, waar passend, gratis thee te verstrekken.
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