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In deze vergadering wordt het verslag over het 1e halfjaar 1975 
uitvoerig besproken. Het spreekt vanzelf, dat hierbij vele facetten 
naar voren komen, die onder de huidige omstandigheden "bin
nenskamers" moeten blijven! Om dezelfde redenen kan hetgeen
er over de orderportefeuille wordt besproken niet naar buiten 
worden gebracht. In besprekingen tussen raad van bestuur en 
de vakverenigingen is afgesproken: dat IHC een voorstel zou 
doen inzake de salarislijn, dat de faciliteiten voor het bedrijven
werk later aan bod komen wanneer alle reacties van de achter
ban binnen zijn bij de vakverenigingen en dat de vakverenigin
gen in september hun standpunt kenbaar maken over het eind
advies van de COR-commissie ziektekostenverzekering. De raad 
van bestuur stelt zich achter het meerderheidsadvies van de 
COR over deze kwestie. Wel zullen voor een aantal problemen 
nog oplossingen moeten worden gevonden. 

De voorzitter zet nog eens de situatie uiteen op de internationale 
scheepsbouwmarkt. Door de "oliecrisis" hebben tankerwerven
een overcapaciteit, die ze trachten te vullen met andere op
drachten, onder andere voor de bagger- en offshore industrie. 
Door overheidssteun kunnen sommige buitenlandse werven ook 
nog ónder de Nederlandse marktprijzen werken. Voor IHC liggen 
hier zeker gevaren, die tot bezorgdheid stemmen. Men meent, 
dat met begrip voor de problemen van andere werven, oplossin
gen voorkomen moeten worden waardoor de "ziekte" van ande
re bedrijven op IHC wordt overgebracht. 

De COR-conferentie, die in Doorn werd gehouden, zal op de 
volgende vergadering uitvoerig ter sprake komen. Er moet nog 
enig voorbereidend werk voor worden verricht. Over het hoe 
daarvan worden enige afspraken gemaakt. 

Nu de COR ruim een jaar heeft gewerkt, blijken er wensen te 
zijn om het COR reglement te wijzigen. Een kleine commissie 
uit de leden zal een voorstel tot reglementswijziging uitwerken. 
Tijdens de rondvraag wordt nog even gesproken over het "Ma
nagement Development-systeem". Van de raad van bestuur
wordt hierover nog een mededeling verwacht. De opmerking dat 
er angst zou kunnen bestaan inzake het niet voldoende rekening 
houden met individuele belangen, wordt door de voorzitter niet 
onderschreven. In het MD-systeem staat·. het individu juist cen
traal. Op de vraag wat er gebeurd is met de memo van de OR 
De Klop over een bedrijfsspaarregeling wordt geantwoord, dat 
dit ter beha!1deling aan CPZ is gegeven . 

... en op 16 oktober 

Op deze vergadering is uitsluitend het agendapunt Smit & Bol
nes aan de orde geweest. 
Op verzoek van de voorzitter geeft de heer Boterenbrood, lid 
van de raad van bestuur en Hoofd Bagger Divisie, die voor deze 
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gelegenheid de vergadering bijwoont, een overzicht van hetgeen 
er is gebeurd, de redenen waarom en de reacties er op. 

Hij herinnert er aan, dat in twee nota's aan de COR de pogingen 
zijn vermeld om de produktie bij Smit & Bolnes te continueren. 
Toen bleek, dat aansluiting bij een andere motorenfabriek rrret· 
mogelijk was en dat er voor de HOK-motor geen toekomstmoge
lijkheden waren, is veel aandacht besteed aan het zoeken naar 
een ander produkt. Studies, zowel door IHC als door derden 
gedaan leverden geen goed alternatief. Eventuele oplossingen 
waren bovendien speculatief en boden geen goed uitzicht op 
lange termijn. Dit laatste woog juist zwaar voor de raad van 
bestuur. Een nieuwe tegenslag was het niet doorgaan van de 
orders voor Arabië en Denemarken. 

De verkoopprognose voor dit jaar bleek toen op geen stukken 
na haalbaar. Er volgde contact door de raad van bestuur met de 
vakverenigingen, de COR en de Nehem {Nederlandse Herstruc
turerings maatschappij). Ook het rapport van de Nehem gaf 
weinig hoop. De conclusie moest toen wel worden getrokken 
om de motorenproduktie te beëindigen en werkgelegenheid bij 
andere bedrijven aan te bieden, tenzij er werk overgebracht kan 
worden. Dit laatste is uitvoerig onderzocht, maar biedt voorals
nog weinig perspectief. Een en ander is de vakverenigingen 
meegedeeld. 

Het is de gekozen leden van de COR duidelijk, dat voortzetting 
van de motorenfabrikage geen zin heeft en daarom gesproken 
moet worden over vervangende werkgelegenheid. Wat wordt er 
binnen de IHC uitbesteed en wat kan hiervan bij Smit & Bolnes 
worden gemaakt? Gezien de niet meer zo dikke orderportefeuil
le, zal IHC alle zeilen moeten bijzetten. De mensen in Zierikzee 
willen ander werk. Ze moeten niet in de steek worden gelaten. 

De voorzitter antwoordt, dat er heus wel pogingen zijn gedaan 
maar zonder succes. De capaciteit van Smit & Bolnes is beperkt. 
De voorzieningen zijn te gespecialiseerd. Nu al komen veel on
derdelen van elders. Er wordt in feite alleen geassembleerd. 
Er ontstaat enige discussie over de wijze waarop het nieuws 
bekend is geworden, met name bij de COR. De besprekingen 
blijven zich verder concentreren rondom het kardinale punt: 
vervangende werkgelegenheid en dan in die zin, dat het werk 
naar de mensen komt en niet dat de mensen naar het werk 
moeten. 

Uiteraard komen de berichten ter sprake, dat er een buiten
landse belangstellende is. In het belang van de onderhandelin
gen wordt besloten de naam hiervan niet openbaar te maken. 

Resumerende kan aan het einde van de vergadering o.m. het 
volgende worden gesteld: 

- dat nu is gebleken dat de motorenfabrikage niet voortgezet kan
worden

- dat de COR met suggesties is gekomen die zouden kunnen
bijdragen tot continuering van de werkgelegenheid te Zierik
zee

- dat die voorstellen door de raad van bestuur in overweging
zullen worden genomen

- dat de raad van bestuur het overleg met de vakverenigingen
voortzet, de COR op de hoogte houdt van de ontwikkelingen
en de COR in de gelegenheid zal stellen om de raad van be
stuur nader te adviseren met betrekking tot de te nemen be
sluiten.

De plaatsvervangend 
voorzitter De secretaris 


