
Op 20 juni j.1. kwam de COR in Sliedrecht bijeen. Wegens vakan
ties van een aantal leden waren plaatsvervangers aanwezig. De 
afwezigheid van de DMN vertegenwoordigers is het gevolg van
de vormingsweek van de OR van DMN in "Oleartsduyn". Wegens 
vakantie van de heer Smit treedt de heer Schuil op als voor
zitter. De notulen van de vorige vergadering worden, behoudens
enkele redactionele wijzigingen, goedgekeurd. 
Door de directies van IHC Gusto en IHC Verschure is overleg
gevoerd over het inlenen van tekenkamerpersoneel van Verschu
re door Gusto. Een en ander zal in details nog worden bekeken.
Met betrekking tot de IHC salarisstructuur is er geen bespreking
geweest tussen de raad van bestuur en de vakverenigingen.
Om de consequenties van afspraken en wensen te bezien zal 
in de komende maanden nog een aantal malen worden ver
gaderd. Ten aanzien van de faciliteiten voor het bondswerk in 
de bedrijven is afgesproken, dat de vakverenigingsbestuurders
zullen reageren op het IHC-voorstel. 
Ook is er overleg geweest tussen de vakverenigingen en de 
directies van de beide IHC Gusto bedrijven over de afbouw van
de montageregeling voor in• totaal 114 medewerkers van Gusto 
Staalbouw en Gusto Schiedam op wie deze regeling nog wordt
toegepast, hoewel ze niet op montage gaan. Wederzijds zijn
voorstellen gedaan om tot een aanvaardbare oplossing te ko
men. 
De orderportefeuille vormt een punt van langdurige discussie.

Algemeen is men het er over eens, dat het in de huidige situatie
op de scheepsbouwmarkt, in het belang van IHC is dat dit onder
werp zoveel mogelijk "binnenskamers" blijft. 
De begeleidingscommissie collectieve ziektekostenverzekering
is met haar eindadvies gereedgekomen en biedt dit de raad van
bestuur aan ter bespreking met de vakverenigingen .• 
Aan de OR van IHC Smit is toegezegd dat alvorens er een defini
tieve beslissing wordt genomen belanghebbenden uitvoerig
zouden worden voorgelicht door een verzekeringsdeskundige.
Ook bij IHC De Klop kómt zo'n bijeenkomst. 
De begeleidingscommissie acht zich nu van haar taak ontslagen
maar wil toch graag op de hoogte blijven vooral wat betreft
de onderhandelingen over de polisvoorwaarden. Dit laatste zal
gebeuren. De voorzitter dankt de commissie voor het vele werk
door haar verzet. 

\ lHet is wettelijk verplicht voor een COR om een jaarverslag uit
te brengen. Men is van mening dat in zo'n verslag ook de namen
van de leden moeten worden vermeld, alsmede de mutaties in
dit college. De agendacommissie zal het jaarverslag verder be
kijken, waarna publicatie in Het Zeskant zal volgen. 
Uiteraard bestaat er bij de leden grote belangstelling voor het
eerste kwartaalverslag over 1975. Door de voorzitter worden op 
verzoek een aantal posten nader toegelicht. 
Omdat alle werkmaatschappijen een Sociaal Jaarverslag uit
brengen vindt de COR het niet nodig om veel kosten uit te trek
ken voor een uitgebreid concern Sociaal Jaarverslag. Een sa
menvoegen van de regionale verslagen met een algemene
inleiding van Concern Personeelszaken wordt voldoende geacht.
De voorzitter gaat hiermee akkoord. In Het Zeskant zullen t.z.t.
over dit onderwerp nadere mededelingen worden gedaan, o.a.
over de wijze waarop belangstellenden dit Sociaal Jaarverslag
kunnen krijgen. 
Een ander punt tijdens de rondvraag betreft de investeringen
voor het volgende jaar. De reeds goedgekeurde investeringen
zullen normaal uitgevoerd worden. De investeringen bij IHC
Verschure en IHC Gusto staan daarbij centraal. 
Voor een zeer nuttige en noodzakelijke investering kan in be
paalde gevallen ook geld ter beschikking worden gesteld. 
De volgende vergadering van de COR wordt vastgesteld op
26 september a.s. DMN zal dan als gastheer optreden. 
De voorzitter wenst allen tot slot een prettige vakantie.

De voorzitter De secretaris

JAARVERSLAG COR 1974 

Na een periode van intensief overleg tussen vertegenwoordigers
van vakverenigingen, ondernemingsraden en IHC werd op 2 mei
1974 de Centrale Ondernemingsraad (COR) geïnstalleerd. In de
COR zijn alle Nederlandse IHC-bedrijven vertegenwoordigd door 
een of meerdere afgevaardigden van elke Ondernemingsraad
(OR) c.q. Personeel Overleg Commissie (POC) De COR bestaat
uit 23 gekozen leden en de president raad van bestuur. Van de
gekozen leden komen 4 leden van de OR-Gusto respectievelijk
de OR-Smit, 3 leden van elk van de ondernemingsraden van
Gusto Staalbouw en Verschure, 2 leden van respectievelijk de 
OR-DMN, OR-De Klop en OR-Smit & Bolnes en 1 lid van de
POC-Hoofdkantoor/Computercentrum, MTE en Smit Engineering.

Bij de installatie van de COR op 2 mei 1974 waren de volgende
heren lid van de COR

de heer D. L. H. Smit

K. Brand

president raad van bestuur
voorzitter COR 
(Smit Engineering)
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H. Brands 
E. v. Broekhuysen
M. Dettmeijer 
P. C. J. van Dijk
M. P.J. Dols 
H. van Doorn 

J. van der Drift 
L. P. van Duivendijk

J. W. van Egmond
H. J. Fooy 
M. Gerritsen 
A. H. v.d. Hel 
E. v.d. Heuvel 
A. H. Hoogendoorn
T. Molenaar
C. Pater

J. Polak 
J. H. Scholten 
P. A. M. Schudelaro

(Computercentrum)
(IHC Verschure)
(IHC Gusto)
(DMN) 
(IHC Gusto Staalbouw)
(IHC Gusto Staalbouw)
(IHC Gusto) 
(Smit & Bolnes)
(DMN) 
(Smit & Bolnes)
(IHC Smit) 
(IHC De Klop) 
(IHC Gusto Staalbouw)
(IHC Smit)
(MTE) 
(IHC Smit)
(IHC Smit) 
(IHC Verschure)
(IHC Gusto)

J. G. Stocks
A. v.d. Veer
D. Vonk
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Door de raad van bestuur werd de heer D. L. H. Smit als voor
zitter van de COR aangewezen, terwijl de heer B. Schuil bij 
afwezigheid van de heer Smit het voorzitterschap zal waar
nemen. 
Door de COR werd de heer P. A. M. Schudelaro als secretaris 
benoemd. De heer J. v.d. Drift werd als zijn plaatsvervanger 
aangewezen. 
In december 1974 heeft de heer J. Polak zijn lidmaatschap van 
de COR beëindigd in verband met het beëindigen van zijn dienst
betrekking met IHC Smit. (In de OR-vergadering van IHC Smit 
d.d. 30 januari 1975 is de heer C. v.d. Heuvel tot zijn opvolger
benoemd). 
In 1974 heeft de COR zeven maal vergaderd. Iedere vergadering 
werd voorafgegaan door een vooroverleg tussen de gekozen 
leden. 
In de eerste vergadering werd het voorlopig reglement goedge
keurd. Besloten werd dat, voordat het voorlopig reglement aan 
de bedrijfscommissie ter goedkeuring wordt aangeboden, eerst 
de POC's hun reglement moesten vaststellen opdat de verkie
zingsprocedure voor COR-afgevaardigden van de POC vast zou 
liggen. Eind 1974 was het reglement van de POC-Smit Enginee
ring akkoord, terwijl de reglementen van de POC-Hoofdkantoor/ 
Computercentrum en POC-MTE nog onderwerp van bespreking 

De commissie heeft een pré-advies uitgebracht, waarin de vol
gende uitgangspunten waren opgenomen: 
- rekening houdend met de voor- en nadelen betreffende polis

voorwaarden en premiebetaling van bestaande verzekeringen 
dient er een collectieve Ziektekostenverzekering voor IHC te 
komen. 

- keuze maken tussen Enzico en VZVZ.
- instellen van sociaal fonds om eventueel door collectieve polis

niet meer gedekte risico's te vergoeden. Dit sociaal fonds zou
bij iedere werkmaatschappij zelfstandig moeten worden inge
steld.

- werkgeversbijdrage 50% van de premie.

Het uitbrengen van een definitief advies, gebaseerd op een 
rapport van Concern Personeelszaken waarin verwerkt de pre
mies van 1975, is vertraagd omdat Concern Personeelszaken pas 
begin december 1974 over het overzicht van de (voorlopige) 
premies kon beschikken. 
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De door de COR ingestelde commissie proefvaartregeling is tot 
de conclusie gekomen dat er binnen IHC één uniforme regeling 
zou kunnen worden gemaakt. Bij het vergelijken van de diverse 
regelingen bij de verschillende werkmaatschappijen heeft de 
commissie twijfel opgevat omtrent het in praktijk brengen van de 
overeengekomen regelingen. Aan de Interne Accountantsdienst 
is in verband hiermede opdracht gegeven een rapport te maken 
over de praktijken met betrekking tot de proefvaartregeling. 
Door onderbezetting bij de Interne Accountantsdienst was het 
niet mogelijk dit rapport in het verslagjaar uit te brengen. 
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Bij de benoeming van de heer Buiter zijn de bij reglement over
eengekomen termijnen aangehouden. Bij het voorstel van de 
raad van commissarissen om op de aandeelhoudersvergadering 
ook de heren Brouwer en De Bruin als kandidaat voor te dragen, 
werd met toestemming van de COR van bedoelde termijnen af
geweken, omdat de periode tussen het ontstaan van de vaka
tures en de aandeelhoudersvergadering te kort was. In verband 
hiermede is er eind juli een onofficieel secretarissenoverleg 
geweest. 
Door de COR werden een drietal commissies benoemd, namelijk: 
- de commissie Ziektekostenverzekering
- de commissie Proefvaart
- een agenda-commissie

De agenda-commissie, bestaande uit de voorzitter COR en de 
secretarissen van de OR-en van Gusto, Smit en Verschure, werd 
ingesteld, om te bevorderen dat vanuit meerdere IHC-bedrijven 
een directe inbreng wordt geleverd bij de samenstelling van de 
agenda, waardoor alleen onderwerpen van algemeen belang op 
de agenda worden opgenomen. Deze commissie zal haar werk
zaamheden aanvangen in 1975. In haar eerste vergadering zal de 
agenda-commissie ook een inventarisatie maken van de te be
handelen onderwerpen en daarvan de prioriteiten aangeven. 
De commissie Ziektekostenverzekering is ingesteld om, tezamen 
met Concern Personeelszaken, de mogelijkheden te bestuderen 
om te komen tot één uniforme IHC-Ziektekostenverzekering en 
een uniforme werkgeversbijdrage. 

De COR is uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van de 
bedrijven die behoren tot de deelnemingen divisie. De Raad 
heeft met veel belangstelling het gebeuren rondom IHC Marine 
in Amerika gevolgd en de resultaten van de Viking. 
Bovendien is de COR op de hoogte gesteld van de samenwer
king binnen IHC tussen de machinefabrieken . 
De COR-leden zijn regelmatig op de hoogte gehouden van de 
algemene gang van zaken bij IHC. 
Eén van de vergaderingen is volledig gewijd aan de behandeling 
van het jaarverslag 1973, terwijl ook het verslag van het eerste 
halfjaar en het derde kwartaal uitvoerig is besproken. 
Het punt ondernaannemers is eveneens onderwerp van gesprek 
geweest. 
Vooruitlopend op het in overleg met de werkgeversorganisatie 
FME tot stand komen van een lijst met goedgekeurde onder
aannemers, werd aan de COR een voorlopige opgave verstrekt 
van de onderaannemers waarmee de IHC-bedrijven geen zaken 
zullen doen. 
De gekozen COR-leden hebben de raad van bestuur verzocht 
de interne- en externe mobiliteit van de IHC-werknemers zoveel 
mogelijk te bevorderen. De raad van bestuur zal zich hierover 
beraden. 

Tijdens de laatste vergadering is een vergaderschema voor 1975 
vastgesteld; tevens is een budget voor 1975 op basis van 8 ver
gaderingen goedgekeurd waarbij is gesteld dat dit budget de 
activiteiten van de COR niet zal mogen belemmeren. 

P. A. M. Schudelaro Secretaris. 

SOCIAAL JAARVERSLAG 

In overleg met de COR is besloten geen apart sociaal jaarverslag 
te maken voor het concern, maar de gezamenlijke sociale jaar
verslagen van de werkmaatschappijen te beschouwen als het 
concern-sociaal-jaarverslag. 
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Degenen, die prijs stellen op toezending van al die verslagen, 
worden verzocht dit vóór 1 september a.s. kenbaar te maken bij 
mej. M. Heinerman van de afdeling Concern Personeelszaken 
van IHC Holland. 




