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Nummer l 11 januari 1974 

MEDEDELING 

In afwijking van de tot nu toe verschenen publikatie berichten wij, dat de 
Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op vrijdag 11 januari a.s. des 
namiddags om 17.00 uur in de Centrale Kantine. 

Bij deze gelegenheid nemen wij tevens afscheid van onze Direkteur de heer 
F.E.M. Smulders. 

- Wij rekenen op uw aller aanwezigheid.

De Direktie,

Ir. R. Smulders

NIEUW 
-Va�af l januari 1974 heeft de 

afdeling Personeelszaken verster
king gekregen in de persoon van de
heer F.P.M. Klinckhamers.
De heer Klinckhamers - die vele
jaren op ons bedrijf te Geleen
werkzaam was - zal zich eerst enige
tijd oriënteren, waarna hij een
beàrijfssektor toegewezen krijgt
voor de behandeling van de perso-

- neelsaangelegenheden. Voorts zal hij
opleidingsaangelegenheden behandelen.

-Reeds geruime tijd vervult de heer
J.A. v.d. Brug de funktie van
assistent leermeester afdeling
Scheepsbouw. Omdat de heer v.d.
Brug met zijn groep jongeren
volledig is ingescha�eld bij de
produktie, leek het raadzaam zijn
funktie meer af te stemmen op de
afdeling Scheepsbouw.
Vanaf l januari 1974 is de heer
v.d. Brug dan ook benoemd tot
Baas Scheepsbouw-Opleidingen,
Het is in deze funktie mogelijk
dat de heer van de Brug leiding
geeft aan jongere én oudere mede
werkers of afwezige collega-bazen
vervangt.

Wij wensen beide heren veel sukses. 

NIEUWJAAR 

De redaktie van uw "lijfblad" wil 
graag vanaf deze plaats alle 
medewerkers/sters een zeer voor
spoedig 1974 toewensen. 
Wij hopen dat het voor uw familie 
èn voor onze Gusto-familie in 
alle opzichten een goed jaar mag 
worden. 
Maar, en dat hebben we al meer 
gezegd, zoiets gaat niet vanzelf. 
Om te bereiken dat het het 
bedrijf èn medewerkers/sters wel 
gaat, zullen we er met z'n allen 
de schouders onder moeten zetten. 

STROOK 

waar we allemaal lang naar hebben 
uitgekeken, gaat volgende week 
gebeuren. 
Onze collega's van het Computer
centrum hebben het gepresteerd 
hun "machine" zo te programmeren, 
dat hij leesbare taal gaat schrij
ven. 
Geen codes en geen moeilijk gezoek 
meer op de salarisstrook, maar 
een leesbaar en begrijpelijk 
verhaal. 
Alle betalingen en inhoudingen 
worden bij name genoemd en dat 
zal ons allen zeer welkom zijn. 
Bedankt e.c.�

Redaktle: Afd. Pers. zaken. Schiedam. 
Tel. 010-26 04 20. toestel 1371138 
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G.A.C. 
Wij maken de gebruikers van onze 
benzinepomp er op attent, dat ten 
gevolge van de hoeveelheid benzine 
per distributieperiode uitsluitend 
in hoeveelheden van 15 liter of 
veelvouden hiervan benzine wordt

afgeleverd.-
Indien een tank niet met 15 liter 
bijgevuld kan worden, dient men 
een jerrycan of dergelijke bij 
de hand te hebben om het restant 
te ontvangen. 
Wissel- of tegoedbonnen kunnen 
niet worden afgegeven. 

IDEEËNBUS 
Vanmiddag was de Ideeënbuskommis-
sie weer bijeen onder voorzitter-
schap van de heer M. van Housel t. 

De te behandelen agenda zag er 
als volgt uit: 

Rapporten over de ideeën: 

- 23/73 van de heer W. Aan de Wiel, 

- 30/7 3 van de heer W.A.F. Kerklaan, 

- 31/73 van de heer A. Brouwer, 

- 48/73 van de heer W. Th. Hermans, 

- 49/73 van de heer J.J.H. Paarde-
kam, 

- 50/73 van de heer J.H. van Hemert, 

- 51/73 van de heer A. van Splunter, 

- 52/73 van de heer L. de Jong, 

- 53/73 van de heer C. Palermo,

- 54/7 3 van de heer M.H. van Dijk,

- 55/73 van de heer M.H. van Dijk,

- 56/73 van de heer J.P. Janssens,

- 57/73 van de heer B. van Waas en
de heer J. Kerkhof, 

- 58/73 van de heer H. Heukers.

Ook werden besproken de nieuwe 
ideeën: 

- 1/74 van de heer A. Kop,

- 2/74 van de heer Th. Klein,

- 3/74 van de heer W. Aan de Wiel,

4/74 van de heer A.L. Vermeulen, 

- 5/74 van de heer L. Izelaar en
de heer J. van der Windt, 

- 6/74 van de heer D. van Bokkum,

- 7/74 van de heer W. Aan de Wiel-

Volgende week hopen wij u verslag 
te doen van het in de vergadering 
besprokene. 

ZOEK 
Dhr. Kosterman heeft enige·maanden 
geleden een fotoboek laten 
cirkuleren. Het betreft foto's, 
genomen aan boord van de 
"Choctaw". Wie heeft dit boek ver
geten terug te sturen? 

Dhr. K.H. Kosterman 
(tst. 124) 
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IN MEMORIAM------------------------------

Op 24 december 1973 overleed onze gepensioneerde medewerker de heer 
J.F. Kerdel. 
De heer Kerdel - die de leeftijd van bijna 72 jaar mocht bereiken -
is ruim 27 jaar bij ons bedrijf werkzaam geweest als baas te Geleen 
Wij wensen de achtergebleven familieleden veel sterkte toe bij het 
geleden verlies. 

PERSONEELSBUS 

In verband met de benzinedistri
butie hebben wij gezocht naar een 
zo groot mogelijke service met onze 
huidige personeelsbussen aan zoveel 
mogelijk medewerkers. 
Hiertoe zijn de volgende maatregelen 
getroffen: 

- de "kantoorbus" zal vanaf maan
dag a.s. niet meer het Station
Schiedam aandoen.
Dit geldt zowel voor de heen
als de terugreis.

,Meer medewerkers/sters met een
slechte verbinding openbaar ver
voer kunnen dan onze bus nemen in
Groenoord of Nieuwland.

- medewerkers/sters die met de
trein op Station Schiedam aan
komen hebben via bus 55 een goe
de aansluiting naar Gusto.
Omdat het echter mogelijk is
's morgens één van de fabrieks
bussen nog een keer te laten
rijden hebben wij besloten om
iedere ochtend om 7.50 uur een
bus te laten rijden Station
Schiedam - Gusto.
's Avonds kan deze service he
laas niet worden verleend, omdat
de fabrieksbussen niet op tijd
terug kunnen zijn voor een
extra rit.

DANKBETUIGING 

Hartelijk bedankt voor de bloemen 
die wij mochten ontvangen bij de 
geboorte van onze dochter. 

De heer en mevr.Cornrnandeur 

VEILIG 

D� �tand van de veiligheidskompe
t1t1e, zoals deze eruit zag op 
dinsdag 8 januari 1974: 
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MEDEDELING 

Aangezien de bijzonderheden over de algemene wiJziging van 
de salarissen per 1.1.74 op het moment van de inbreng in 
onze komputer nog niet bekend waren, wordt het salaris over 
de eerste periode 1974 uitbetaald zonder bedoelde algemene 
salariswijziging; wel zijn de periodieke salarisverhogingen 
ingebracht. 

Naar het zich laat aanzien zal de prijskompensatie per 1.1.74 
3,13% bedragen, met een minimum van f 37,56 per periode voor 
medewerkers van 23 jaar en ouder. Bij deze prijskompensatie 
wordt verwacht, dat de"aftopping" welke per 1 juli 1973 werd 
gerealiseerd voor jaarinkomens van f 28.000,-- en hoger_ vanaf 
1 januari 1974 ongedaan zal worden gemaakt. 

Omtrent de loonsverhoging van f 30,-- per maand zal van 
regeringszijde nog een uitspraak moeten worden afgewacht. 

Wij hopen u zo spoedig mogelijk hieromtrent nader op de 
hoogte te stellen. 

Om dezelfde reden konden de pensioengrondslagen per 1.1.74 
niet worden vastgesteld. 

Bij de betaling van de tweede periode zal de verrekening 
plaatsvinden. 

Indien nog geen salarisverhoging heeft plaatsgevonden en door 
aftrek van hogere belasting en gewijzigde premies voor 
sociale verzekeringen een terugval in het netto-inkomen 
optreedt, kan men zich tot de Personeelsdienst wenden om in 
aanmerking te komen voor een·voorschotregeling. 

DANKBETUIGINGEN 

Mede namens mijn vrouw en kinde
ren dank ik de direktie, chefs 
en kollega's voor de bloemstuk
jes en het kado dat wij mochten 
ontvangen bij de geboorte van onze 
zoon Ivar. 

J.M. Westerholt

Mede namens miJn vrouw dank-ik 
direktie en kollega's hartelijk 
voor de attenties die wij mochten 
ontvangen ter gelegenheid van ons 
40-jarig huwelijk.

L. van Leeuwen

Hartelijk bedankt voor de bloemen 
die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis. 

A. LeIT1ITien 
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VAN IHC GUSTO B.V. 

Nummer 2 16 januari 1974 

IN MEMORIAM----------------------------------, 

Deze week ontvingen wij de tijding dat op 12 januari 1974 was overleden 
onze medewerker de heer M. van Eijk. 
De heer Van Eijk� die de leeftijd had van 64 jaar - was ruim 20 jaar 
bij ons bedrijf werkzaam als fraiser afdeling Machinebouw. 
Reeds geruime tijd kon de heer Van Eijk zijn werkzaamheden niet meer uit
oefenen en �iep zijn gezondheidstoestand snel achteruit. 

oewel ons bekend was dat terugkeer in ons midden onmogelijk zou zijn, 
is het toch moeilijk voor te stellen dat van deze goede medewerker en 
fijne kollega blijvend afscheid is genomen. 
Onze gedachten gaan in deze dagen uit naar Mevrouw van Eijk, haar kinderen 
en verdere familieleden. 
Wij wensen hen zeer veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op de zeer goed bezochte nieuw
jaarsreceptie van vrijdag 11 
januari j.l., voerde de heer F. 
Smulders voor de laatste maal het 
woord als direkteur van IHC Gusto 
B.V.

e>e heer Smulders zei over zijn 
vertrek dat hij van mening is, dat 
iemand met een verantwoordelijke 
positie zijn werkzaamheden moet 
beëindigen wanneer hij nog goed 
gezond is en niet moet wachten tot 
hij fouten gaat maken. 
De heer Smulders hield nog even 
een terugblik op het jaar 1973 
en memoreerde objekten zoals het 
boorschip, de pijpenlegger, de 
2000-tons kraan en ELSBM. 
Over de staking van begin 1973 
zei de heer Smulders dat naar zijn 
persoonlijk inzicht dit een on
juiste gang van zaken was. 
"Tegen nivellering zeg ik nee, 
maar als bedoeld wordt een 
rechtvaardige inkomenspolitiek, 
dan ben ik een voorstander". 

Dit laatste houdt wel in een taak 
voor de overheid, omdat wij het 
ons niet kunnen permitteren ver 
uit de pas te lopen met andere 
landen. 
De heer Smulders herinnert aan {e

oprichting van IHC Gusto Staalbouw 
B.V. en wenst de medewerkers in
Geleen veel sterkte toe voor de
komende tijd.
Hij hoopt dat de Gusto zal kunnen
komen tot een situatie waarin mede
zeggenschap eveneens betekent mede
verantwoordelijkheid en dat de hier
voor zo broodnodige communicatie
tot stand zal komen.
De heer Smulders dankt ten slotte
alle medewerkers/sters van het
bedrijf die hem in staat hebben
gesteld zijn funktie te vervullen.
Hij heeft volledig vertrouwen in
de direktie die op de Guste achter
blijft. In zijn dank betrekt de
heer Smulders ook zijn echtgenote,
als belangrijke steun bij het·
uitoefenen van zijn taak.

Hierna komt de heer Ir. R. Smulders 
aan het woord, die herinnert aan 

Redaklie: Afd. Pers. zaken, Schiedam, 
Tel. 010-26-0• 20, toestel 137/138 
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het feit dat de heer F. Smulders
32 jaar bij Gusto werkzaam is
geweest en dit is bepaald geen
sinecure. Hij was ook de eerste
direkteur bij de IHC die was
gespecialiseerd in de produktie
en sociale aangelegenheden.
Tot dan toe hadden de direkteuren
zich uitsluitend met de verkoop
bezig gehouden. Dok de heer R.
Smulders brengt dank uit aan
Mevrouw Smulders en onderstreept
deze dank met een prachtig boeket.

Als laatste krijgt de heer
Schudelaro het woord als sekre-
taris van de Ondernemingsraad.
Hij merkt op dat de heer Smulders
16 jaar direkteur is geweest en
dat het een bekend feit is dat
32 jaar werken bij de Gusto je
niet in de koude kleren gaat zitten
De heer Smulders had de gave om
zaken zo te brengen, dat je graag
voor hem deed wat hij vroeg.
De overgang van "gewone produkten"
naar de "Offshore Wereld" is door
de heer Smulders op uitstekende
wijze geleid.
In het sociale gebeuren gaf de
heer Smulders altijd goed tegen-
spel tegen de Ondernemingsraad.
De heer Schudelaro dankt de heer
Smulders voor alles wat hij heeft
gedaan en laat deze dank vergezeld
gaan van een kado van het personeel.

Nadat de heer F. Smulders heeft
bedankt voor alle woorden die tot
hem gericht zijn,blijven de aan-
wezigen nog een tijd genoeglijk
bijeen onder het nuttigen van
enkele konsumpties.

PERSONEELSBUS

Busleiders dreigen buslijders te
worden. Zij moeten nogal wat over
zich heen laten gaan. Ofschoon zij
hun boontjes best zelf kunnen
doppen, willen wij de volgende
spelregel nog even in herinnering
roepen: "Wilt u zich laten ver-
voeren door de personeelsbus, dan
dient u zich 3 minuten voor het
officiële tijdstip van vertrek
bij de voor u meest gunstige op-

stapplaats te bevinden1.1 Het kan
dan nooit misgaan l

SCHEEPSBOUW
Binnenkort zal op de lasvloer in
hal 2 (vak 8 - 9 ) een kantelmal
worden geplaatst voor het samenstel-
len, lassen en draaien van plaat-
velden .

Op de huidige manier worden de
plaatvelden gedraaid, met de evenaars-
balk en een groot aantal platen-
klemmen.

Dit gebeuren neemt vrij veel tijd
in beslag en moet meestal met
beide kranen worden uitgevoerd.

Gezocht is naar een meer efficiënte
manier en die is gevonden door een
kantelmal te maken, welke met
behulp van één kraan draaibaar is.

Deze kantelmal krijgt een vaste
plaats op de lasvloer en bestaat
uit twee raamwerken, welke in het
midden kunnen scharnieren (situatie
D .
De afmetingen zijn 20 x 12 meter
en de mal is zodanig geconstrueerd
dat hij voor alle plaatafmetingen
bruikbaar is.

De samen te stellen platen worden w
op één raamwerk uitgelegd, gehecht
en gelast, daarna worden beide
raamwerken als een boek dichtgevouwen
(situatie 2) en in zijn geheel
gedraaid (situatie 3).
Het bovenste raamwerk wordt dan
weer teruggedraaid, zodat hierop
het volgende plaatveld kan worden
samengesteld (situatie 4), terwijl
het gedraaide plaatveld wordt
tegengelast.

situatie 1

/77777TT/' / / / / Littnöëïf s7777//////////
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situatie 2

/777////////A/»svios/?77777/77/77777/7

Wanneer geen plaatvelden samen
te stellen zijn, kan de kantel-
al in zijn geheel worden wegge-
nomen, of eventueel dichtgevouwen,
om als bouwplaats te dienen voor
sekties.

Tevens is ook voorzien in een
eventuele uitbreiding, zodat dan
de plaatvelden naar een andere
plaats kunnen worden gerold om
verder bewerkt en opgebouwd te
worden.

VERF
Omdat de prijzen van de grond-
stoffen, die in verf worden ver-
werkt sterk zijn gestegen, heeft
onze verfleverancier ons helaas
verhoogde tarieven moeten berekenen:

Muurverf - 2\g - ƒ 11,43

Grondverf - 2 liter - ƒ 12,61

Lakverf - 2 liter - ƒ 19,28

AFDELINGSKAS
Woensdag 9 januari j.l. kwam het
bestuur van de Afdelingskas in
vergadering bijeen.
Besproken werd het rapport van de
rapporteur van de Afdelingskas
over de maand december, uit welke
bespreking het volgende resulteerde:

-van 5 medewerkers werd l of meer
dagen ziekengeld ingehouden
wegens duidelijke overtreding
van de kontrole-voorschriften.

-in 5 gevallen besloot het bestuur
van de Afdelingskas te volstaan
met het geven van een ernstige
waarschuwing in verband met over-
treding van de voorschriften.

Het bestuur wil er nogmaals op
wijzen dat een ieder geacht wordt
op de hoogte te zijn met de
kontrole-voorschriften en ook dien-
overeenkomstig dient te handelen
bij ziekte.
Bij overtreding van de kontrole-
voorschrif ten kan het bestuur
zich uitsluitend houden aan de
bevindingen van de rapporteur en
zich niet inlaten met mededelingen
achteraf of men inderdaad wel of
niet thuis was.

WONINGEN

Zeer binnenkort komen twee van onze
claimwoningen in Maassluis vrij.
Het betreft hier vierkamerwoningen
(galerij), met c.v. en lift.

De huurprijs bedraagt + ƒ 230,--
per maand all-in.
Medewerkers die geïnteresseerd zijn
in deze woningen, kunnen zich
melden bij Me j . van Noordt,
(Personeelsdienst - tst. 354)



•f- IN MEMORIAM

Op 12 januari 1974 ontvingen wij bericht van het overlijden van onze
gepensioneerde medewerker de heer J.F. Vijgeboom.

De heer Vijgeboom - die de leeftijd van 75 jaar mocht bereiken -
is ruim 21 jaar bij ons bedrijf werkzaam geweest; aanvankelijk in de
gieterij en later als hakker afdeling Scheepsbouw.

Wij wensen Mevrouw Vijgeboom en de verdere familieleden veel sterkte
toe bij het geleden verlies.

TELEFOONGIDS

Nieuw
""320 Homan R. , TSL

—?387 Manschot D., OW
~~ '150 Moolenaar Mevr. L., TD
'—-'119 Roëll W. , MA

Vervallen
119 Hellemans W., MA

Nummerwij zigingen
—"362 Graaf D. de, TKK (was 131),
—-322 Man de J., TSS (was 320)
— 137 Wiegel K., PD (was 150)

Korrektie
396 de heren Stigter, Versluys

en v.d. Griend, PA. (i.p.v.397)

PAPIER HIER:

In het kader van "OPGERUIMD
STAAT NETJES" zullen één dezer
dagen plastic afvalmanden in
de hallen worden opgehangen.

Deze manden zijn van een lichte
uitvoering en uiteraard alleen
geschikt voor papier, plastic
bekers, schillen etc.

Laten wij met elkaar proberen de
vloer schoon te houden.

TE KOOP

Tuner - Versterker. Merk Philips.
Type 22 RH 702. Uitgangsvermogen
20 watt. Zo goed als nieuw.
Te bevragen op de Pers.Dienst.

IDEEËNBUS

Vrijdag 11 januari j. 1. is de
ideeënbuskommissie in verga-
dering bijeen geweest.
Wegens plaatsgebrek zullen
wij u volgende week verslag
doen van hetgeen in deze
vergadering is besproken.
DANKBETUIGINGEN

Mede namens mijn vrouw zeg ik
hartelijk dank voor de bloemen
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 40-jarig
huwelijk.

J.C. van Toorn

Hartelijk dank aan mijn kollega's
van TK kraanbouw voor de verras-
sing die ik met kerstmis van h
mocht ontvangen.

H. Arends

Hiermede wil ik, mede namens mijn
man, direktie en kollega's harte-
lijk danken voor de kadö ' s die
wij ter gelegenheid van ons huwe-
lijk mochten ontvangen.

Mevr. N. Kisoen-Penza

VERLOREN

De heer Alken is zijn portemonnee
verloren. Wie heeft hem gevonden?
Dhr. Alken is te bereiken op tst.
165.

•

TE KOOP
Bergmeubel en 2 bankstellen.
Inlichtingen bij de Pers.dienst
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IHC Gusto Nieuws 
WEKELIJKSE INFORMATIE 

VOOR DE MEDEWERKERS 

VAN IHC GUSTO B.V. 

Nummer 3 1 februari 1974 

MEDEDELING 

Hierbij delen wij u mede dat met ingang van 1 januari 1974 de salarissen 
als volgt zijn verhoogd: 

Pr±jskompensatie 

a. medewerkers jonger dan 23 jaar

b. medewerkers van 23 jaar en ouder
met een periode-salaris op 31.12.73
tot f 2.237,--

c. medewerkers met een periode-salaris
op 31.12.73 vanaf f 2.237,-- tot
f 2.708,--

d. medewerkers met een periode-salaris
op 31.12.73 van f 2.108,-- en hoger

3,13 % 

: 3,13 % met een minimum 
van f 37,56 p.p. 

5,09 % minus f 43,91 p.p. 

6,10 % minus f 71,25 p.p. 

Toeslag op grond van regeringsmaatregel: 

a. medewerkers van 23 jaar en ouder

b. medewerkers jonger dan 23 jaar:

22 jaar 'f 25,48 p.p. 
21 jaar f 22,99 p.p. 
20 jaar : f 20,22 p.p. 
19 jaar f 16,90 p.p. 

BENOEMD 
Hierbij delen wij u mede dat is 
benoemd tot chef van de 
Tekenkamer 1 : 10 de heer J.W. 
Beukers. 
De heer Beukers - die de vakature 
gaat vervullen die was ontstaan 
door het overlijden van de heer 
H.Heus - zal zijn nieuwe taak
aanvangen op 28 januari 1974.
Wij wensen de heer Beukers veel
sukses toe bij zijn werkzaamheden.

18 
17 
16 
15 

: f 27,70 p.p. 

jaar: f 14,40 p.p. 
:�aar: f 12,47 p.p. 
jaar: f 10,53 p.p. 
jaar: f 9,14 p.p. 

vzvz 
Medewerkers/sters die deelnemen 
aan de VZVZ, zagen op hun salaris 
van de le periode nieuwe premie
bedragen ingehouden, terwijl zij 
daarover geen mededeling hadden 
ontvangen. 
Hiervoor onze exkuses� 
Wij zullen de fout herstellen en u 
bij de 2e periodebetaling een ge
schrift doen toekomen waarin de 
nieuwe premies en de nieuwe polis
voorwaarden worden uiteengezet. 

Redaktie: Afd. Pers. zaken, Schiedam, 
Tel. 010-2!5 0<4 20, toestel 1371138 



IDEEtNBUS 
zoals u toegezegd in het Guste 
Nieuws van vorige week volgt. 
onderstaand het verslag van de 
vergadering van de ideeënbuskom
mi�sie op 11 januari 1974. 

1. Naar aanleiding van ontvangen
informatie heeft de kommissie

besloten idee 41/73 van dhr.
Pack opnieuw voor rapportage
aan te bieden.
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2. Idee 23/73 van de heer Aan de
Wiel is uitvoerig bekeken. Op
grond van het feit dat de
intentie van het idee niet
nieuw is, en het idee op prak
tische gronden niet uitvoerbaar,
besluit de kommissie de heer
Aan de Wiel een aanmoedigings
premie van f 25,-- toe te
kennen.

Idee 30/73 van de heer Kerklaan
wordt aangehouden.

Idee 31/73 van de heer Brouwer
inzake de ruiten van de deuren
van het waslokaal wordt beloond
met f 100,--.

Idee 32/73 van de heren Santra
en Onderdelinde wordt beloond
met f 285,-- omdat de verbreding
van het brandbed een werkbespa
ring heeft opgeleverd bij de
werkzaamheden t.b.v. Co928.

Idee 48/73 van de heer Hermans
krijgt een aanmoedigingspremie
van f 25,-- omdat het idee niet
in de kostenbesparing ligt maar
in de sfeer van prettiger werken.

Idee 50/73 van de heer van
Hemert wordt aangehouden, even
als de ideeën 51/73 van de heer
van Splunter en 52/73 van de
heer De Jong. De kommissie heeft
over deze ideeën nader rapporta
ge nodig.

Idee 53/73 van de heer Palermo
ontvangt een beloning van f 105,= 

omdat een duidelijke besparing
met dit idee wordt bereikt bij

het branden aan de bandremmen van 
een kraan. 

Idee 54/73 van de heer van Dijk 
inzake vol of ledig zijn van Co2 
flessen wordt beloond met een aan
moedigingspremie van f 25,--. 
De komrnissie ziet geen belangrijk 
voordeel voor het bedrijf in dit 
idee. 

Idee 57/73 van de heren van Waas

en Kerkhof vraagt om meer infor
matie en wordt daarom aangehouden. 

Idee 58/73 van de heer Heukers 
wordt beloond met f ;35,-- omdat 
de voorgestelde verlichting op de 
fraisbank een duidelijke verbete
ring betekent voor de te verrichten 
werkzaamheden. 

Niet beloond worden de ideeën 
49/73, 55/73 en 56/73. 

3. De ideeën 1 t/m 7/74 warde� door
verwezen naar diverse rapporteurs
en zullen in de volgende vergade
ring worden behandeld.

Zoals uit bovenstaand verslag is ge
bleken, hebben wij in het jaar 1973 
58 ideeën mogen ontvangen. Op deze 
zeer verheugende gang van ·zaken hopen 
wij nader terug te komen zodra alle 
ideeën van 1973 door de ideeënbuskom
missie zijn verwerkt. 

SALARISSCHAAL 

Wij publiceren deze week de salaris
schaal, zoals die vanaf 1.1.74 voor 
ons bedrijf van kracht is. In deze 
schaal is verwerkt de zogenaamde 
"knik-verhoging", �oals die in 1972 
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PERSONEELSBUS 

In verband met de opheffing van de 
benzinedistributie zal de extra 
service-verlening, die vanaf 14 
januari j.l. van kracht was, komen 
te vervallen. 
De kantoorbus doet het N.S.-station 
op heen- en terugweg weer normaal 
aan vanaf 4 februari a.s. 
Onderstaand de route: 

Sperwer laan 
Eduard van Beinumlaan 
Vivaldilaan 
uitrit Schubertplein

Liszt:plein 
Bachplein (t.h.v. Heyer

manflat) 
Schiedamseweg (t.h.v. 

Hargsingel) 
Schiedamseweg (t.h.v. 

"De Rank") 
Burg.v.Haarenlaan 

(Rijnmondhotel) 
Burg.v.Haarenlaan 

(Piersonstraat) 
Station (uiterste 

vertrektijd) 
Boerhaavelaan 
Straatmakerswerf 
Gusto 

VEILIG 

7.20 uur 
7.24 uur 
7. 2 6 uur

7.28 uur 

7.30 uur 

7.32 uur 

7.34 uur 

7.38 uur 

7.40 uur 

7.45 uur 
7.48 uur 
7.51 uur 
7.55 uur 

- 4 -

De stand van de veiligheidskompetitie 
zoals deze eruit zag op dinsdag 
2 9 j an ua r i j . 1 . : 

groep 1 - 1 ongeval f 2050, = 

groep 2 - 2 ongevallen f 1990, =

groep 3 - 2 ongevallen f 1990, =

groep 4 - 1 ongeval f 2050, = 

groep 5 - 4 ongevallen f 1840, =

groep 6 - 4 ongevallen f 1840, =

groep 7 - 5 ongevallen f 1840, =

groep 8 - 4 ongevallen f 1840, =

groep 9 - 3 ongevallen f 1920, =

groep 10 - 3 ongevallen f 1920, =

groep 11 - 1 ongeval f 2050, =

groep 12 - 4 ongevallen f 1840, =

groep 13 - 9 ongevallen f 1440, =

groep 15 - 5 ongevallen f 1760, =

groep 16 - 2 ongevallen f 1990, = 

groep 17 - 1 ongeval f 2050, =

groep 19 - 6 ongevallen f 1680, = 

groep 20 -
groep 21 -
groep 22 -
groep 23 -
groep 24 -
groep 26 -
groep 27 -
groep 28 -
groep 29 -
gróep 30 
groep 31 -
groep 32 -
groep 33 -
groep 34 -
groep 35 -
groep 36 -
groep 37 -
groep 38 -
groep 39 -
groep 40 -
groep 41 -

2 ongevallen f

1 ongeval f 

2 ongevallen f

3 ongevallen f

1 ongeval f

5 ongevallen f 

5 ongevallen f

3 ongevallen f

1 ongeval f 

6 ongevallen f

6 ongevallen f 

3 ongevallen f 

2 ongevallen f 

2 ongevallen f

1 ongeval f 

1 ongeval f 

3 ongevallen f

1 ongeval f

4 ongevallen f 

2 ongevallen f 
l ongeval f 

DANKBETUIGINGEN 

1990, = 

2050, = 

1990, =

1920, =

2050, = 

1760, =

1760, = 

1920, = 

2050, = 

1680, = 

1680, =

1920, = 

1990, = 

1990, =

2050, =

2050, = 

1920, =

2050, =

1840, =

1990, =

2050, =

Om met weinig woorden velen dank 
te zeggen is moeilijk. 
Daarom allen langs deze weg harte
lijk dank voor alles wat ik mocht 
ontvangen in 't ziekenhuis en thuis. 

J. Hop

Mede namens mijn vrouw·wil ik mijn 
hartelijke dank aan de direktie 
betuigen, voor het prachtige bloe -
stuk dat wij mochten ontvangen te 
gelegenheid van ons 25-jarig 
huwelijk. 

A.J. Uittenbogaard 

Mede namens mijn vrouw dank ik

kollega's en direktie hartelijk voor 
de fruitrnans en de bloemen die ik 
tijdens mijn ziekzijn mocht ontvangen. 

J. Burger

TE KOOP 

Eengezinswoning in Capelle a/d IJssel.

Indeling: kamer + 32 m2, 4 slaapkamers 
Inlichtingen bij-de afdeling Perso
neelszaken. 



IHC Gusto Nieuws 

Nummer 4 

WEKELIJKSE IN FORMA TIE 

VOOR DE MEDEWERKERS 

VAN IHC GUSTO B.V. 

8 februari 1974 

GEZAMENLIJKE MEDEDELING VAN RAAD VAN BESTUUR EN INDUSTRIEBONDEN NVV, CNV, 
NKV, UNIE BLHP EN NBT BESTEMD VOOR ALLE IHC-MEDEWERKERS: 

1. In een bespreking op 28 januari 1974 met het Hoofd Concern Personeels
zaken van IHC hebben de vertegenwoordigers van de vakverenigingen
medegedeeld door hun leden te zijn gemachtigd akkoord te. gaan met
invoering van een bonusregeling in plaats van de bestaande winstdelings
regeling.

e2. Er dient nog overeenstemming te worden bereikt over enige formule
ringen in het reglement. De Raad van Bestuur en de leden van de vak
verenigingen dienen zich hierover nog uit te spreken. 

-

3. Bovendien is e.e.a. afhankelijk van de op het moment van uitkering wel
of niet bestaande beperkingen op grond van de huidige regeringsmaat-
regel.

4. Op basis van een reeds in december 1972 gemaakte afspraak zou dit gaan
betekenen dat in 1974 over 1973 een uitkering van 7,4 % en in 1975 en
latere jaren een uitkering van 7,7 % van het salaris van het vooraf
gaande jaar wordt betaald.
Een gedeelte van de uitkering - namelijk 5% van het jaarsalaris - krijgt
een zodanig vast karakter dat deze met ingang van 1975 meegerekend
dient te worden voor de berekening van de pensioengrondslag en de
bepaling van de ziekenfondsgrens.

5. Doordat de uitkering in 1974 en volgende jaren geen verband meer houdt
met de resultaten van IHC is het wettelijk niet meer mogelijk de
winstdelingsspaarregeling toe te passen.

6. Voor 1974 is overeengekomen dat, onder voorbehoud van het bovenstaande,
de uitkering op het zelfde tijdstip plaats zal vinden als bepaald voor
de winstuitkering, namelijk na de aandeelhoudersvergadering. Omtrent
die datum zal medio februari 1974' een beslissing worden genomen, welke
dan aan het personeel bekend zal worden gemaakt.

KORT VERSLAG 
van de vergadering van de Onder
nemingsraad dd. 30 januari 1974 
te 14. 0 0 uur. 

Na de opening door Ir. R. Smulders 
werd overgegaan tot de installatie 
van het ,nieuwe ondernemingsraads
lid, de heer A. Smits, die in de 
plaats van Ir. R.A.H.M. Raaymakers 
werd benoemd, daar deze een 

funktie buiten de Gusto aanvaard 
heeft. 

De notulen van de vergadering dd. 
12 december 1973 werden behoudens 
enkele redaktionele wijzigingen 
met dank aan de notuliste goed
gekeurd. 

Redaktle: Afd. Pers. zaken, Schiedam, 
Tel. 010-26 04 20, toestel 137/138 



Bij de ingekomen stukken bevonden 
zich een tweetal verzoeken van 
het IHC Pensioenfonds. Naar aan
leiding hiervan werd de heer J. 
v.d. Drift opnieuw benoemd in
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het bestuur van genoemd fonds voor
de periode van drie.jaar. In de
raad van deelnemers werden benoemd:
mej. A.J.M. Zondag, de heren
G.W.A. Akkerhuis, C.L. Barzilay,
A.M. Heijkoop, K.G. Vrauwdeunt
en J. van Waardenburg, voor de
periode van één jaar.

Ingevolge Artikel 17 sub 3 van het 
reglement van de ondernemingsraad 
werd in verband met het vertrek 
van Ir. E.S. Sluis tot plaats
vervangend voorzitter aangewezen 
Ir. J. Sjouke, daar de heer M. van 
Houselt te zeer bezet is. 

De reorganisatie Staalbouw nadert 
zijn voltooiing. Met de vakvereni
gingen is men tot overeenstemming 
over de- gang van zaken gekomen, 
onder voorbehoud, dat de achter
ban te Geleen akkoord gaat. 

� -� 
. ' \ 

,,. 1 ' ,:; ... ' , ,. · . ... ' , l:
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De oprichting van de Centrale 
Ondernemingsraad van IHC Holland 
ondervindt nog steeds vertraging, 
wat door de OR van de Gusto wordt 
betreurd. 

De verkoop in de kantine voor de 
nachtploeg wordt onmiddellijk 
hervat. Door organisatorische en 
technische veranderingen zal 
getracht worden de kantine opti
maal te laten funktioneren. 

De voorzitter deelt mede, dat het 
aantal indirekten niet zal worden 
uitgebreid dan met speciale toe
stemming van de direktie; de 
komende maanden zal de mogelijk
heid geopend worden om indirekten 
die lichamelijk geschikt zijn en 
de nodige handvaardigheid bezitten, 
om te scholen voor een betere 
funktie in de direkte sfeer. 

Wat betreft de pijpkonstruktie van 
de Co 928 zijn er moeilijkheden 
met de kwaliteit van het materiaal. 
De te volgen lasprodedures zijn 
te ingewikkeld gebleken voor 
enige bedrijven, waaraan een deel 
van dit werk was uitbesteed. 

In het kader van de orderwinstbe
waking zijn betere planningssyste
men geïntroduceerd. De eerste 
opdracht, waarop dit betrekking 
zal hebben is de Co 944. Iedere 
volgende grote order zal op gelijke 
wijze worden aangepakt. De direktie 
rekent erop, dat in de toekomst 
de beruchte eindrnontagepieken min
der frekwent zullen voorkomen. 
Hierdoor zal het minder voorkomen, 
dat op korte termijn werk moet 
worden uitbesteed met alle nadelen 
in de kosten- en kontrole-sfeer. 

De volgende in 1973 goedgekeurde 
investeringen zijn praktisch klaar 
of zullen spoedig gerealiseerd 
worden: 
- straal- en verfloods
- hijsgereedschap 12m platen
- remmingwerk steiger I en III
- hefplateau TD
- tweede revisie 50-tons kraan
- afzuiging lasdampen konstruktie-

bouw
- 10-tons kraan SB-hal Slikkerveer
Zodra de 1974-invest�ringen for
meel zijn goedgekeurd, wordt de OR
op de hoogte gebracht.

Van de heren Arnrnerdorffer, Dols, 
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Jacobs en Smeets werd afscheid 
genomen, daar zij overgegaan zijn 
naar de Gusto Staalbouw B.V. 

In verband met de vergevorderde 
tijd werden de resterende punten 
van de agenda verschoven naar de 
vaste kommissievergadering en 
de volgende OR-vergadering, die 
is vastgesteld op 13 maart a.s. 
om 14.00 uur. 

SAMENVATTING 

REGLEMENT VEILIGHEIDSKOMMISSIE 

Artikel 1: Begripsbepaling 
a. De veiligheidskommissie:

de leden van de veiligheidskom
missie, dit zijn de leden -
handarbeiders van de OR - werk
zaam in Schiedam,alsmede de
leden van de vaste kummissie.

b. Het bestuur:
voorzitter en sekretaris.

c. Werkkommissie:
het bestuur en 5 uit de veilig
heidskommissie gekozen leden.

Artikel 2: Doel der veiligheids
kommissie 
Het zo goed mogelijk doen toepassen 
van de algemene voorwaarden om 
veilig en gezond te werken. 

Artikel 3: Bevoegdheden van de 
Veilicrh8idsk0�.!!lissie 

het plegen van overleg inzake 
het vaststellen, wijzigen of 
aanvullen van: 
- het bevorderen van alle maat

regelen op het gebied van de
veiligheid en de hygiëne

- het behandelen van de aan de
werknemerszijde te harer ken
nis gebrachte opmerkingen,
wensen en bezwaren, in samen
werking met de afdeling veilig
heid.

b. periodieke rondgang over het
terrein, werkplaatsen, tezamen
met de bedrijfsverpleegkundige
en het Hoofd van de afdeling
Veiligheid.

c. Het adviseren en het doen van
voorstellen omtrent het veilig
werken, die tot het verbeteren

van de gang van zaken in de onder
neming kunnen bijdragen. 

d. het adviseren en het plegen van
overleg inzake het bevorderen en
doen naleven van veiligheidsmaatre
gelen.

e. de leden van de werkkommissie hebben
de plicht onveilige of levensge
vaarlijke situaties zo snel moge
lijk te beëindigen, indien enig
zins mogelijk steeds in nauw over
leg met het betrokken afdelings
hoofd.

f. het bevorderen van de aanschaffing
en de juiste toepassing van veilig
heidsartikelen.

Artikel 4: werkwijze 
1. De veiligheidskommissie vergadert

tenminste viermaal per jaar.

2. De werkkommissie vergadert één-
maal per periode.

Artikel 5: vorming 
Er zal worden bevorderd dat de parate 
kennis der leden van de veiligheids
kommissie door middel van opleiding, 
lezingen of anderszins wordt verhoogd 
c.q. op pijl worden gebracht.

Artikel 7: deskundigen 
zowel het bestuur als de meerderheid 
der leden kunnen zonodig deskundigen 
uitnodigen om de behandeling van 
bepaalde onderwerpen in de vergadering 
toe te lichten. 

Artikel 8: verslaggeving 
De sekretaris is verantwoordelijk voor 
het vervaardigen van de notulen van 
de vergaderingen. 
De sekretaris brengt 
tweemaal Eer jaar 
verslag uit van de 
,;er�-zaamheden van de 
veiligheidskommissie 
aan de ondernemings
raad. 

Artikel 10: samenstelling 
a) om tot een doelmatig en effektief

funktioneren van de veiligheids
kommissie te komen, zal uit de
leden van de veiligheidskommissie
een werkkommissie worden gekozen,
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zal uit de leden van de_veilig
heidskomrnissie een werkkomrnis
sie worden gekozen, verdeeld 
over de verschillende afdelingen: 
sektiebouw : 2 man 
eindmontage 2 man 
machinebouw l man 
koperslagerij l man 
konstruktiebouw 2 man 
Deze leden vormen de we�kkom
missie en moeten als zodanig 
herkenbaar zijn door middel van 
een speciaal ontworpen embleem, 
welke zichtbaar gedragen moet 
worden. 

b) De voorzitter en de sekretaris,
welke lid moeten zijn van de
ondernemingsraad, worden door de
leden van de vaste· komrnissie
van de ondernemingsraad voorge
dragen en gekozen.

Artikel 11: zittingsduur, aftreden, 
herkiesbaarheid 
1. De leden van de veiligheids

kommissie treden gelijktijdig
af met de ondernemingsraad.

2. Het lidmaatschap eindigt voorts
door bedanken of beëindiging
van het dienstverband met de
ondernemer.

Het volledige reglement is op 
aanvraag verkrijgbaar bij de 
Personeelsdienst (toestel 354). 

VEILIG 
Vorige week donderdag eindigde 
de IHC Gusto-veiligheidskompetitie. 

Een jaar!lang hebben vele mede
werkers geprobeerd het bedrag aan 

premies ad. f 90.000,-- voor 
een zo groot mogelijk deel 
"veilig" te stellen. 
Vrijwel iedere week hielden wiJ 
u via het Gusto Nieuws op de
hoogte van het verloop van de
strijd.

Nu wij achter de kompetitie 
staan en de balans hebben opge
maakt, geeft dat bepaald geen 
reden tot vreugde: 

- in 1973 waren er 143 ongeluk
ken tegen 140 in 1972

- het gemiddeld verzuim per
ongeval was 9,9 dagen, tegen A, 7,8 dagen in 1972 • 

- voor wat betreft de Werf
waren er in 1973 totaal 853
verzuimdagen, terwijl 1972
er 658 had.
Het vallen van voorwerpen was
de grote schuldige bij dit hoge
verzuim.

Dit alles heeft geleid tot de 
konklusie dat een kompetitie 
niet het middel is om te komen 
tot veilig werken. 
De direktie heeft dan ook beslo
ten geen nieuwe kompetitie meer 
vast te stellen. 
Wel zal met alle betrokken over
legorganen binnen ons bedrijf 
worden nagegaan, welke maatrege
len genomen kunnen worden om te 
komen tot optimale situaties voor 
wat betreft de veiligheid. 

VEILIG II 

Het bedrag dat aan premies beschik
baar komt nu de kompetitie is af
gelopen, bedraagt ruim f 70.000,=. 

Bovendien zullen onder de mede
werkers die niet hebben verzuimd 
ten gevolge van""een ongeval 4 
vakantiereizen van 14 dagen voor 
twee personen worden verloot. · 
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