
... op 3 juni 1976 

Mededelingen van de raad van bestuur 

De voorzitter deelt mede, dat onder de naam 
"

IHC do Brasil" 
een verkoopkantoor in Brazilië is gesticht. Wat betreft de ont
wikkeling in de Nederlandse scheepsbouw meent de voorzitter 
weinig te kunnen toevoegen aan hetgeen reeds bekend is. De 
,,Commissie Il" is al vier jaar bezig, maar heeft haar werkzaam
heden nog niet afgerond. En zolang dit niet het geval is, kan de 

"
grote" commissie (de beleidscommissie scheepsbouw) niet 

met de werkzaamheden beginnen, aldus heeft de heer Bakker -
de vermoedelijke voorzitter van deze commissie - verklaard. 
Over Management Development zullen-•de COR-leden schriftelijk 
worden geïnformeerd. 

Taakverdeling raad van bestuur 

Er is een schema opgesteld over een nieuwe taakverdeling van 
de leden van de raad van bestuur. De voorzitter geeft hierop een 
toelichting. Zoals uit het schema blijkt, zal elk lid van de raad 
van bestuur zijn aandacht richten op bepaalde functionele ge
bieden. Hiermede vervalt de eenhoofdige divisieleiding met de 
verantwoordelijkheid binnen de raad van bestuur voor alle func
ties van een werkmaatschappij. De heer Boterenbrood zal zijn 
aandacht vooral richten op de productie en sociale zaken in 
Nederland. Alle bedrijven in eigen land, met uitzondering van 
het MTE, komen onder hem te ressorteren. Alle financiële aan
gelegenheden zullen door de heer Van Oosterom worden be
hartigd; ook de aandelenparticipaties, d.w.z. het voor IHC zo 
gunstig mogelijk onderbrengen van gelden. 
Gezien het grote belang van het krijgen van orders en het 
coördineren van onze zaken in het buitenland, zaken die niet 
onder één bepaalde werkmaatschappij dienen te vallen, zal de 
heer Schuil zich bezighouden met commerciële aangelegen
heden, buitenlandse vestigingen en het MTE. 
Op de vraag waarom het MTE wel bij buitenlandse vestigingen 
is ondergebracht en Smit Engineering niet, licht de voorzitter 
toe, dat SE eigenlijk een orgaan is dat uitbestedingen regelt en 
daarom beter niet van IHC Smit gescheiden moet worden. Als 
engineeringbureau is SE sterk gericht op de eigen producten 
van de Nederlandse werkmaatschappijen, dit in tegenstelling tot 
MTE, waar bijzondere, zeer zelden in Nederland te bouwen, 
producten worden ontworpen. 

Jaarverslag 1975 

In vooroverleg met de raad van bestuur heeft de financiële com
missie van de COR de vragen vastgesteld, die in de COR
vergadering worden behandeld, dit om een systematische be
handeling van het jaarverslag mogelijk te maken. 
Hierbij komen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde: 
Verkooporganisatie: de heer Van Oosterom geeft een nadere 
toelichting en zegt daarin o.m. dat hij van mening is dat de ver-
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kooporganisatie voldoende van opzet is. Ten aanzien van onze 
agenten - die een 

"
verkennende" en ondersteunende functie in 

het geheel hebben - behoeft geen gevaar te bestaan dat er 
,,veel aan de strijkstok blijft hangen". 
Uniform salarissysteem: de raad van bestuur heeft in november 
1975 een voorstel gedaan aan de vakverenigingen. Daarop is 
nog geen reactie gekomen. Op korte termijn zal nu beslist 
worden. 
Collectieve ziektekostenverzekering: de COR heeft een samen
vattend overzicht ontvijngen, waarop het aantal personeelsleden 
dat is overgegaan naar Enzico is vermeld. 
Invloed investeringen op werkgelegenheid; met name bij /HG 
Gusto en /HG Verschure: de werkgelegenheid is voornamelijk 
afhankelijk van het kunnen aantrekken van orders en het prijs
niveau van die orders. De bewaking van de liquiditeit en de be
heersing van de voorraden is essentieel. Het is onmogelijk voor 
de raad van bestuur zich nu al uit te spreken over de volgende 
jaren. 
Vooruitzichten te optimistisch: de passage over de vooruitzichten 
wordt wat optimistisch gevonden. De voorzitter antwoordt, dat 
deze woorden enkele maanden geleden zijn geschreven en er 
zich inderdaad sinds die tijd ontwikkelingen hebben voorgedaan, 
die zulk optimisme niet schragen. Mede door buitenlandse con
currentie - vooral Japan - wordt het steeds moeilijker. De raad 
van bestuur blijft echter voortdurend op z'n hoede en zal zich 
er actief mee bezig houden. 

Staubo Il 

De voorzitter deelt mede, dat er verschillende acties onder
nomen worden om een koper voor dit dp-boorschip te vinden. 
Naar verwachting liggen de beste kansen bij de Fransen. 

Orderportefeuille 

De voorzitter deelt mede, dat er een order voor een grote cutter
zuiger is geboekt voor Gulf Dredging (Ballast Nedam) met een 
contractprijs van 27 miljoen. Dit betekent een verlies van 5 
miljoen. 
De orderportefeuille is onderwerp van een grondige bespreking. 
De bezetting van de tekenkamers laat te wensen over en bij 
sommige werkmaatschappijen is ook in andere afdelingen onder
bezetting te verwachten. 
De gekozen leden dringen er bij de raad van bestuur op aan, 
waar mogelijk, als IHC druk uit te oefenen op de beleidscom
missie scheepsbouw om haast te maken. De voorzitter zegt 
zulks toe. 

Smit & Bolnes 

De heer Boterenbrood geeft een toelichting op de laatste ont
wikkelingen met betrekking tot de kwestie Smit & Bolnes. Er zijn 
gesprekken geweest over een eventuele fusie met Bolnes, er zijn 
contacten met de Noorse motorenfabriek Wichmann met het ver
zoek uiterlijk 11 juni te laten weten hoe men er daar over denkt, 
er is ook aan MAK de einddatum van 11 juni genoemd. Ver
schillende vaagheden blijven helaas nog bestaan. De raad van 
bestuur blijft het probleem de volle aandacht geven. 
Op een vraag wat belangrijker wordt geacht: arbeidsplaatsen of 
financiële belangen, antwoordt de voorzitter: arbeidsplaatsen. 
Tijdens de rondvraag komt nog even naar voren, waarom het 
embargo op het Jaarverslag werd opgeheven. De voorzitter 
vertelt dat de Volkskrant zich niet aan het embargo heeft ge
houden en de gegevens te vroeg heeft gepubliceerd. Daarop is 
toen besloten het embargo op te heffen. 

De Voorzitter De Secretaris 

... en op 23 juni 

Van IHC Verschure is een brief binnengekomen, waarin melding 
wordt gemaakt van de ongerustheid van een groep tekenaars ten 
aanzien van de consequenties van de centralisatie van Bagger 
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Opnieuw vormt de internationale scheepsbouwsituatie onder

werp van bespreking. De voorzitter schetst de problemen, die 
zich voordoen om orders van enig belang te krijgen en geeft op 
een aantal vragen een gedetailleerd antwoord. Samenvattend 
kan men stellen, dat de strijd om orders nog in hevigheid zal 
toenemen en dat de duur van de ernstige problemen hierbij 
afhankelijk is van een aantal factoren, maar toch zeker niet 
korter zal zijn dan 2 à 3 jaar. 

Een complex van factoren ligt ook ten grondslag aan het punt 
kostprijsverlaging. Alle IHC-medewerkers zouden hieraan in de 
eerste plaats zelf iets kunnen doen, vooral ook vanuit hun dage

lijkse, practische werk. Er zal bovendien niet aan ontkomen 

kunnen worden om duidelijke maatregelen te treffen om tot 

kostprijsverlaging te komen. Deze maatregelen zullen verande

ringen met zich brengen. De gekozen leden vragen de raad van 
bestuur om tijdig over een en ander te worden ingelicht, al
vorens definitieve beslissingen zijn genomen. 
Namens de financiële commissie van de COR worden enkele 
vragen gesteld over het 1e kwartaalverslag. Deze betreffen o.m. 
de nieuw geboekte orders, de kansen op orders in de volgende 
kwartalen, het orderresultaat en de prognose over het winst
plan 1976. 
Na hetgeen in de vorige vergadering over Smit & Bolnes is be
sproken, zijn de zaken uiterst teleurstellend verlopen. Zowel 

MAK (Duitsland) als Wichmann (Noorwegen) toonde geen be
reidheid tot overname. Aan het beeld van de orderportefeuille 

voor motoren is niets veranderd. Om de verliezen voor de IHC 

als geheel te beperken en zelfs te beëindigen, zal de raad van 
bestuur bepaalde maatregelen nemen. Dit is in het overleg met 
de vakverenigingen naar voren gebracht. Er werd overeenstem
ming bereikt om te beginnen met besprekingen over een sociaal 
plan. De vakverenigingen zijn van mening dat er nog wel degelijk 

een lichtpuntje is in het contact met Wichmann. Aan de raad van 

bestuur is gevraagd deze laatste mogelijkheid toch te onder

zoeken. Natuurlijk bestaat daartoe de bereidheid, maar door de 
voortgaande verliezen komt het concern in gevaar. 
De gekozen leden van de COR leggen naar aanleiding hiervan 
aan de raad van bestuur een verklaring voor, waarin zij zich 
stellen achter de opvattingen van de vakbonden en tevens ver
klaren 

- dat de verantwoordelijkheid voor de medewerkers in Zierikzee
berust bij de raad van bestuur van IHC

- dat er op wordt aangedrongen tot overeenstemming te komen

met Wichmann, om een zo groot mogelijke werkgelegenheid
in Zierikzee te behouden

- dat indien nodig er een goed sociaal plan komt voor de mede-

werkers in Zierikzee.

Aan de verklaring wordt nog toegevoegd, dat de COR-commissie 
in functie blijft om de zaak te kunnen begeleiden. Van de kant 
van de raad van bestuur wordt daarop nog eens de uitdrukkelijke 

bereidheid uitgesproken de COR-commissie van de ontwikke
lingen op de hoogte te houden. 

Tijdens de rondvraag komt o.m. de ziektekostenverzekering aan 
de orde. Door ziekte is de hiermee belaste commissie in haar 
werk vertraagd. Ook de werktijdverkorting bij DMN komt ter 

sprake. Deze is nog steeds van kracht, doch door het vele 

(machinale) werk, wordt er slechts voor een klein deel gebruik 

van gemaakt. 

Er wordt opgemerkt, dat de volgende vergadering is vastgesteld 
op 22 september aanstaande. Er zijn echter nog punten die open

staan. Een tussentijdse vergadering lijkt daarom wenselijk. Als 
datum hiervoor wordt gekozen 25 augustus aanstaande. 

De voorzitter De secretaris 
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Raad 
van Commissarissen 

voorzitter: M. J. Keyzer 

1 
1 

1 1 1 1 

Lid Lid Lid Lid 
Raad van Bestuur Raad van Bestuur Raad van Bestuur Raad van Bestuur 

- D. L. H. Smit -
Ir. D. Boterenbrood

-
Drs. L. M. W. van Oosterom

-
B. Schuil

President Productie en Sociale Financieel Commercieel 
zakell Ned. bedrijven Buitenlandse vestigingen 

- Corporale Relations - Techniek, organisatie - Financieringen - Commerciële Zaken
- Planning en kostprijs van - Financiële rapportage - Business Development
- Voorzitterschap Centrale de productie - Informatieverwerking - Research & Development

Ondernemingsraad - Planningverwerking - Publiciteit

Toegevoegde stafdiensten Toegevoegde stafdienst Toegevoegde stafdiensten Toegevoegde stafdienst 

- Concernsecretariaat - Concern Personeelzaken - Treasurer - Centrale Marketing
Interne Accountantsdienst Controller

Computercentrum

1 1 1 

1 1 1 

IHC Smit Minderheidsdeelnemingen IHC France 
Smit Engineering (aandelenparticipaties) SBM/TII 
MTI IHC do Brasil 
Navalconsult MTE 
IHC De Klop Forasol/Foramer 
IHC Gusto IHC (Malaysia) 
IHC Gusto Staalbouw Regionale Kantoren 
IHC Verschure 
DMN 
Smit & Bolnes 

101 




