
... op 10 juni 1977 

Bij het begin van de vergade
ring deelt de voorzitter het vol
gende mede. Het plan was om 
vandaag de COR in te lichten 
over de positie van IHC Holland 
ten opzichte van het beleids
plan voor de herstructurering 
van de Nederlandse scheeps
bouw. Dit onderwerp zou dan 
maandag aan de orde worden 
gesteld in de plaatselijke on
dernemingsraden en bij de staf. 
Ook op maandag zou een pers
bericht van de heer Langman 
verschijnen over het McKinsey 
rapport. Dit rapport zou in ge
condenseerde vorm gereed zijn 
voor distributie, o.a. aan de le
den van de COR. Omdat er ech
ter in de pers al berichten zijn 
verschenen over RSV maar ook 
over Gusto, zal van de planning 
worden afgeweken en wordt -
in overleg met RSV en De Groot 
- het persbericht vandaag be
kend gemaakt. Om te voorko
men dat de eigen mensen in de
krant moeten lezen over de po
sitie van IHC t.o.v. het beleids
plan, worden eveneens van
daag in plaats van maandag de
plaatselijke ondernemingsra
den ingelicht. De verzending
van het geconsolideerde
McKinsey rapport gebeurt wel
op maandag omdat het niet
eerder klaar is.
Een der gekozen leden vraagt
zich af hoe het komt, dat derge
lijke rapporten altijd weer uit
lekken. De voorzitter zegt, dat
het onderwerp in het hele Wa
terweggebied in de belangstel
ling staat, maar hij heeft niet de
indruk dat zulke lekken bij IHC
zitten.
Nadat de notulen van de vorige
vergadering zonder wijzigingen
zijn goedgekeurd, worden aan
de gekozen leden twee stukken
uitgereikt: het reeds genoemde
persbericht en de nota "Positie
van IHC Holland t.o.v. het be
leidsplan voor herstructurering
van de Nederlandse scheeps
bouw". De voorzitter deelt me
de, dat de vorige dag de vakver
enigingen dezelfde informatie
hebben ontvangen. Van de
zijde van de vakverenigingen is
toen gezegd, dat zij een en ander
beschouwen als een presentatie
en dat zij er geen behoefte aan
hadden nu reeds op het stuk in
te gaan.
Hierop wordt de vergadering
voor enige tijd geschorst.
Na de schorsing wordt namens
de gekozen leden verklaard, dat
zij kennis hebben genomen van
de verstrekte informatie. Op
basis van de wet op de onder
nemingsraden bestaat het recht
op een inspraakprocedure. Een
en ander zal worden besproken
met de achterban. Met belang
stelling wordt uitgezien naar
het invullen van de sociale pa
ragraaf, hoewel dat op dit mo
ment nog niet urgent wordt ge
acht.
De voorzitter verzoekt namens
de raad van bestuur de gekozen
leden van de COR om zich te
beraden over het door hen uit te
brengen advies.
Bij de rondvraag komen nog
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een paar onderwerpen aan de 
orde. 
Over de verwerking van de 
f 30,- toeslag is met de vakver
enigingen gesproken. Deze 
stelden dat IHC juist heeft ge
handeld door de f 30,- neu
traal te verwerken. De overi
gens ook correcte bereke
ningswijze bij de RSV gaf een 
gunstiger resultaat. De raad van 
bestuur heeft daarop besloten 
met ingang van 1 juli a.s. het 
verschil te doen betalen. Dit be
tekent een verhoging van f 1,25 
per periode waarover de verho
ging van 4.08% zal worden toe
gepast. 

In de bespreking met de vak
verenigingen is ook de kwestie 
POC-hoofdkantoor aan de orde 
geweest. De voorzitter meent, 
dat de inzichten van de vak
bondsbestuurders niet zo veel 
verschillen met die van de raad 
van bestuur. Het is waarschijn
lijk dat tot een oplossing kan 
worden gekomen. In dit ver
band is medegedeeld, dat de 
POC in de toekomst een veran
dering zal ondergaan, mede 
door de gesprekken over de 
bundeling van Navalconsult en 
het Computercentrum. De vak
verenigingen zullen een voor
stel van IHC over de proefvaart
regeling afwachten en zij zullen 
zo spoedig mogelijk reageren 
op de door IHC ingediende 
voorstellen over de salaris
structuur en de in/uitwisseling
en overplaatsingsregeling. 
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... en op 23 juni 1977 

Ten aanzien van de kwestie 
POC-Hoofdkantoor wordt me
degedeeld, dat er een voorstel 
zal worden gedaan betreffende 
een zo realistisch mogelijke 
concretisering van de taken en 
bevoegdheden van de POC. Dit

zal worden voorgelegd aan een 
aantal personeelsleden van het 
hoofdkantoor. Namens het 
NVV zal het met de desbetref
fende leden worden besproken. 
Verwacht wordt dat er dan vol
doende duidelijkheid zal zijn en 
dat kandidaten zich beschik
baar zullen stellen. Er is ook ge
sproken over het vormen van 
een functionele eenheid N aval
consult/Computercentrum. 
Beide zullen dan in een aparte 
POC worden vertegenwoor
digd en één afgevaardigde kie
zen voor de COR. 
Wat betreft de orderportefeuille 
zijn er sinds de vorige vergade
ring geen wijzigingen opgetre
den. Er worden vragen gesteld 
over de IHC Omnibarges, die in 
Polen gebouwd zouden worden 
in ruil voor een emmerbagger
molen. Van een definitieve be
stelling in Polen is nog geen 
sprake, zolang er geen zeker
heid is over de tegenopdracht 
van de emmermolen. Mocht 
een en ander doorgaan, dan zal 
de raad van bestuur zeker 
overwegen om de emmermolen 
bij IHC Gusto te bouwen. Uit
voerig wordt er gepraat over het 
missen van de Cobla-order voor 
een "wandelend cuttereiland". 
Door de COR wordt dit missen 
ten zeerste betreurd. Men is van 
mening, dat het niet had mogen 
gebeuren. Er was echter een 
technisch risico en voor het ver
lies dat IHC op deze order zou 
moeten nemen, zou niet vol
doende steun verkregen kun
nen worden. Tenslotte gaat het 
om een ontwerp dat zichzelf 
nog moet bewijzen en dat zal 
worden gebruikt onder zware 
omstandigheden. Maar de be
langrijkste reden blijft, dat de 
Arabische partner, die een be
slissende stem heeft, niet meer 
verder wilde onderhandelen en 
voor Japan had gekozen. 
De voorzitter zegt in dit ver
band nog, dat IHC nog veel pro
jecten met verlies zal moeten 
nemen. Dan moet vooral wor
den gekeken naar projecten die 
met weinig technisch risico 
kunnen worden gebouwd. De 
gekozen leden blijven echter 
van mening, dat deze opdracht 
niet voor IHC verloren had mo
gen gaan. 
Alvorens het agendapunt posi
tie IHC Holland m.b.t. de Be
leidscommissie aan de orde 
wordt gesteld, wordt de nota 
van de raad van bestuur over dit 
onderwerp nader toegelicht. 
Doel van deze nota was om een 
zo evenwichtig mogelijk beeld 
te schetsen van IHC als totali
teit; dus niet alleen de 
offshore-situatie maar ook de 
"bagger". Een kernpunt van de 
nota was het komen tot veron
derstellingen over de toekomst 
van de onderneming op basis 
van eigen marktinzichten en in
zichten verkregen door het 
McKinsey-rapport. De inzich
ten van de raad van bestuur zijn 
kenbaar gemaakt aan de over
legorganen en de Beleidscom
missie. In de nota is geen sprake 
van besluiten, die genomen 
zouden zijn. Besluiten zijn al
leen mogelijk nadat de Beleids
commissie inzage heeft gekre
gen in de totale problematiek 
en nadat een afrondend overleg 
heeft plaats gehad. De nota is 
bedoeld als een bijdrage ten 
bate van het werk van zowel de 
werfgroepen als de Beleids-

commissie. Op een vraag van de 
secretaris of de raad van be
stuur nog volledig achter haar 
nota staat antwoordt de voorzit
ter bevestigend. Namens de ge
kozen leden van de COR wordt 
vervolgens de volgende verkla
ring voorgelezen. 
"De gekozen COR-leden van 
IHC Holland in vergadering 
bijeen zijn unaniem van me
ning: 
1. dat het aan de Beleidscom
missie Scheepsbouw gedane
voorstel van de Raad van Be
stuur het voortbestaan van de
IHC Holland niet voldoende
waarborgt;
2. dat door het afstoten van de
offshore divisie de basis waarop
de IHC opereert, door het alleen
handhaven van een specialisa
tie in baggermateriaal, te wan
kel wordt;
3. dat de IHC Holland dan zich
zelf buiten spel heeft gezet om
haar positie te verbeteren, aan
gezien financieel zwakkere
concurrenten dan uit de markt
verdwenen zijn;
4. dat het alleen bedrijven van
engineering op offshore gebied,
zonder dat aanhoudend de be
vindingen getoetst worden aan
de praktijk niet efficient en dus
van korte duur zal zijn;
5. dat de marktpositie van IHC
Holland op het gebied van bag
germateriaal reeds bedreigd
wordt door de concurrentie in
het Verre Oosten, hetgeen reeds
beangstigend te merken is;
6. dat bij een terugvallen van
het marktaandeel van IHC in de
baggermarkt, dit catastrofaal
wordt voor het voortbestaan
van de IHC Holland, daar er dan
geen andere mogelijkheden
voor IHC overblijven;
7. dat door de steeds stijgende
behoefte aan energie in de we
reld ongetwijfeld de offshore
industrie op de Noordzee en
daar buiten moet gaan toene
men, omdat ook het opgeslagen
materiaal snel veroudert;
8. dat het beter ware dat de IHC
Holland door een betere plan
ning en organisatie van haar
mogelijkheden, haar huidige
bestand aan capaciteit waar
borgt om in staat te zijn, in zijn
geheel op twee markten te ope
reren gezien de 2e mogelijkheid
gegeven in het rapport McKin
sey, blz. 15;
9. dat de COR-leden dan bereid
zijn om maatregelen in studie te
nemen om tot dit doel te gera
ken;
10. dat, gezien de financiële re
sultaten van IHC Holland van
de laatste jaren en de nog steeds
positieve vooruitzichten van
1977, de mogelijkheden van
IHC Holland nog lang niet zijn
uitgeput om haar positie op de
wereldmarkt te verdedigen, ge
zien de nu nog aanwezige grote
technische kennis;
11. dat met het geleidelijk af
bouwen van de produktie
capaciteit (Amerika, Maleisië,
Zierikzee, Schiedam, etc.) de
winstmogelijkheden in gelijke
mate afneemt;
12. dat het de gekozen leden
van de COR bevreemdt dat, ge
zien de hierboven genoemde fi
nanciële resultaten en de steeds
verder door te voeren afbouw er
een beroep gedaan wordt op de
algemene middelen;
13. dat bij een terugvallen van
de baggermarkt dit snel het
einde kan bespoedigen van de
dan kleine IHC.
Redenen waarom de gekozen
leden van de COR van IHC Hol
land het voorstel aan de Be
leidscommissie als onaan
vaardbaar van de hand wijzen
en de Raad van Bestuur voor-

stellen met een meer positief 
voorstel, gericht op het voort
bestaan van IHC Holland, naar 
de Beleidscommissie te gaan." 

De voorzitter verzoekt om een 
schorsing voor kort beraad over 
een antwoord. 
Namens de raad van bestuur 
stelt de voorzitter hierna, dat de 
gekozen leden van de COR op 
zorgvuldige wijze hebben ge
tracht hun zienswijze over te 
brengen. Wat het eerste punt 
betreft, wordt opgemerkt dat er 
geen voorstel is gedaan door de 
raad van bestuur. Over punt 4 
zal aan de COR-leden een dis
cussiestuk worden uitgereikt. 
In dit stuk, dat ook aan de OR
leden van IHC Gusto en de 
POC-leden van MTE wordt uit
gereikt, is geen sprake van ab
solute besluitvorming. Het 
geeft gedachten weer en de 
wenselijkheid tot verdere uit
werking en voorbereiding. De 
vraag of er tussen de punten 8 
en 9 een relatie gelegd moet 
worden, wordt door de secreta
ris bevestigend beantwoord. 
Over punt 11 wordt opgemerkt, 
dat in de gevallen van Amerika, 
Maleisië en Zierikzee op deze 
manier de verliezen juist wer
den afgegrendeld. De proble
matiek Schiedam zal in groter 
verband aandacht krijgen. 
Over de in de nota vermelde 
schatting van de reductie van 
150 à 200 man bij IHC Gusto 
Staalbouw merkt de voorzitter 
op, dat hierbij is uitgegaan van 
het personeelsbestand per 8 
juni 1977. 
De voorzitter zegt toe, dat het 
advies van de gekozen leden 
van de COR door de raad van 
bestuur nader zal worden be
studeerd. De behandeling van 
dit punt zal in de volgende ver
gadering worden voortgezet. 

Naar aanleiding van het le 
kwartaalverslag 1977 zijn ver
schillende vragen gesteld, die 
door de heer Van Oosterom 
worden beantwoord. Vooral het 
uitgeven van preferente aande
len IHC krijgt grote aandacht. 
Zij bieden een bescherming te
gen een "overval", in het bij
zonder vanuit het buitenland 
op de onderneming. Aangezien 
de koers van de aandelen IHC 
Holland laag is, is het gevaar 
van zo'n "overval" aanwezig. 
Een reden om beschermende 
maatregelen te nemen. 

In de rondvraag komen onder 
meer aan de orde: 
* opgave betreffende investe
ringen in het concern-wordt in
een volgende vergadering aan
de orde gesteld;
* diepzeemijnbouw m.b.t.
mangaanknollen - ontwikke
lingen worden gevolgd, in het
bijzonder door MTE;
* engineeringsopdracht voor
splijthopperzuiger Amerika - is
IHC inderdaad mee bezig.
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