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aar 
Een algemene uiteenzetting van de raad van bestuur 
In deze editie van Zeskrant 
wordt veel aandacht besteed 
aan datgene wat met betrek
king tot de positie van IHC Hol
land de laatste weken aan de 
orde is geweest. Wij stellen er 
prijs op hierover nog de vol
gende algemene beschouwing 
te geven. 
De raad van bestuur is verant
woordelijk voor de toekomst 
van IHC Holland. Daarom zijn 
vorige maand de inzichten van 
de raad van bestuur bekend 
gemaakt over de positie van 
IHC Holland in het kader van 
de moeilijkheden waarin de 
Nederlands<' scheepsbouw 
verkeert. 
Die inzichten zijn weergegeven 
in een nota, die wordt gehan
teerd bij de gesprekken binnen 
de werfgroeperingen 1 en 3 
waarin de IHC-bedrijven vol
gens het Beleidsplan zijn inge
deeld. Deze nota is ook ter ken
nis gebracht aan de vakbonds
bestuurders en voor advies 
voorgelegd aan de COR. De let
terlijke tekst van de nota is in 
dit nummer van Zeskrant op
genomen. 
In het Beleidsplan staat dat de 
Beleidscommissie - die bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
overheid, vakbonden en werk
gevers - aan de Minister van 
Economische Zaken advies 
moet uitbrengen over wat er in 
de Nederlandse scheepsbouw 
dient te gebeuren. De Beleids
commissie zal dat pas kunnen 
doen als zij zich een beeld heeft 
gevormd van alle problemen. 
De Beleidscommissie zal reke
ning houden met de inzichten 
die er bij de verschillende werf
groeperingen bestaan. Maar 
eer):;t moeten degenen die inge
deeld zijn in zo'n groepering 
hun gedachten weergeven over 

DE IJZERVRETER 
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de positie van hun bedrijf of 
bedrijven. 
IHC Holland is akkoord gegaan 
met het Beleidsplan en kan 
daarom, wat deze problematiek 
betreft, niet meer zelfstandig 
besluiten nemen. Eerst moet de 
Beleidscommissie in de gele
genheid zijn geweest om zijn 
standpunt te bepalen, o.a. aan 
de hand van nota's zoals die 
door de raad van bestuur van 
IHC Holland zijn opgesteld. 
Op 9 juni jongstleden vond over 
de nota een gesprek plaats met 
de districtsbestuurders van de 
vakbonden. Aan de COR is op 
10 juni jongstleden gevraagd 
om advies uit te brengen. Dat 
heeft de COR gedaan in haar 
vergadering van 23 juni. U kunt 
dit lezen in de verslagen van de 
COR-vergaderingen in dit 
nummer. 
Omdat alle problemen in de 
scheepsbouw met elkaar te 
maken hebben, vond de raad 
van bestuur het gewenst zijn in
zichten over de positie van IHC 
Holland in zijn totaliteit bekend 
te maken, tegelijk met zijn con
clusies over een mogelijke sa
menwerking op het gebied van 
de offshore waar IHC Gusto bij 
betrokken is. 
Deze conclusies zijn vermeld in 
een op 10 juni uitgegeven pers
bericht waarvan u de tekst in 
deze Zeskrant aantreft. 
Na het bekend maken van onze 
opvattingen over de positie van 
IHC Holland als geheel, hebben 
wij bij de COR, de OR van IHC 
Gusto en de POC van MTE onze 
gedachten weergegeven over 
een bundeling van enginee
ringactiviteiten op het gebied 
van zeemijnbouw en offshore. 

Ook hierover vindt u in dit 
nummer van Zeskrant nadere 
bijzonderheden. 
Wij hebben bemerkt, dat er 
misverstanden zijn ontstaan 
over de voorwaarden die de re-

. gering heeft verbonden aan het 
deelnemen in het verlies bij het 
bouwen van een zuiger bij IHC 
Gusto. 

In sommige kranten werd ten 
onrechte de indruk gevestigd 
dat hier sprake zou zijn van een 
beslissing van het Ministerie 
van Economische Zaken in 
overleg met IHC Holland bui
ten de Beleidscommissie om. 
Daarbij werd bovendien nog 
vermeld dat er ten aanzien van 
de toekomst van IHC Gusto al 

besluiten zouden zijn genomen. 
Om verdere misverstanden 
hierover verder uit te sluiten is 
de letterlijke tekst van de be
treffende alinea van de brief 
van het Ministerie van Econo
mische Zaken ook in deze Zes
krant opgenomen. 

De raad van bestuur 

Samenwerkingsmogelijkheden 
in offshore industrie 
Onder deze titel werd op 10 juni 
jl. - vervroegd als gevolg van 
het "uitlekken" - het volgende 
persbericht uitgegeven: 

"Het gezamenlijke onderzoek 
van De Groot Zwijndrecht, In
dustrieële Handelscombinatie 
Holland en Rijn-Schelde
V erolme Machinefabrieken en 
Scheepswerven naar de moge
lijkheden van samenwerking 
op het gebied van de offshore is 
afgerond. 
De aanzet tot dit onderzoek, dat 
werd uitgevoerd met mede
werking van het Internationale 
Management Adviesbureau 
McKinsey and Company, werd 
einde vorig jaar gegeven door 
de Minister van Economische 
Zaken. Deze nodigde de be
trokken ondernemingen uit na 
te gaan, in hoeverre het zinvol 
zou zijn de inspanningen op het 
gebied van de offshore van een 

aantal belangrijke Nederlandse 
ondernemingen te bundelen in 
een gemeenschappelijke ven
nootschap. Daarbij werd de 
drie genoemde ondernemingen 
gevraagd een eerste aanzet te 
geven voor een plan van sa
menwerking, waarin op een la
ter tijdstip eventueel ook an
dere bedrijven zouden kunnen 
worden betrokken. 

In het onderzoek hebben drie 
onderwerpen centraal gestaan, 
namelijk de verwachte verdere 
ontwikkeling van de offshore 
markt, de redelijkerwijs door 
de Nederlandse industrie te 
verwerven positie, en de moge
lijke bijdrage van een nauwere 
samenwerking aan de verster
king van deze positie en daar
mee aan de werkgelegenheid. 
Een individuele evalutatie van 
de positie en vooruitzichten 
voor elk van de bij het offshore 

constructie onderzoek betrok
ken bouwplaatsen viel buiten 
het kader van dit onderzoek. 
Marktverhoudingen in de off
shoremarkt in totaal zullen, 
naar verwachting, tot in het be
gin der tachtiger jaren ongun
stig blijven. Dit is een gevolg 
van het terugvallen van de 
marktvraag naar het niveau van 
vóór 1974, volgend op een snelle 
toename in beschikbaar mate
rieel en produktiecapaciteit. De 
huidige overcapaciteit bij de 
producenten van offshore con
structies wordt nog verder on
gunstig beïnvloed door de om
vangrijke overcapaciteit bij de 
grotere scheepsbouw. 

Opdrachten voor standaardbaggermaterieel 

Elk van de bovengenoemde 
ondernemingen heeft in de loop 
der jaren een reputatie van be
tekenis opgebouwd in haar 
specifieke marktsegment. Deze 
reputatie is vaak gebaseerd op 
de kwaliteit van het onderwerp 
en de betrouwbaarheid, snel
heid en kwaliteit van de leve
ring. Met de groei van de off
shore industrie is echter het 
aantal ondernemingen, dat aan 
de stringente eisen van op
drachtgevers op het gebied van 
kwaliteit en betrouwbaarheid 
kan voldoen, sterk toegeno
men. Als gevolg hiervan zijn 
kostprijs en levertijd voor het 
overgrote deel van de offshore 
markt de alles overheersende 
criteria voor succesvol mede
dingen geworden. In deze situa
tie hebben de meeste Neder
landse ondernemingen aan 
concurrentiekracht ingeboet. 
Zonder heroriëntatie zal deze 
positie in de komendf' jaren al
leen nog maar verslechteren, 
aannemende dat de Neder
landse gulden zijn pariteit ten 

Aannemingsmaatschappij Van 
Oord Utrecht te Odijk, voor wie 
IHC de Klop momenteel de 
,,Zeeland 2" aan het bouwen is, 
heeft opnieuw een snijkopzui
ger besteld. Het schip, dat begin 
1978 zal worden opgeleverd, is 
van het type IHC Beaver 4000. 
Een Griekse onderneming gaat 
haar vloot IHC Beavers aanvul
len met een "500", die binnen 
veertien weken zal worden ge
leverd. 
Zoals u weet heeft IHC ook een 
serie standaard emmermolens 
ontworpen met emmerinhou
den van 200, 325 en 500 liter. 
De Poolse inkooporganisatie 
,,Navimor" heeft als eerst op-

drachtgever molens uit deze 
nieuwe serie besteld. Het zijn 
twee diesel hydraulische bag
germolens met een emmerin
houd van 325 liter. De eerste 
molen zal door IHC de Klop op 
1 mei 1978 worden opgeleverd, 
de tweede door IHC Gusto op 1 
juli 1978. 
De Poolse opdracht is geboekt 
in hzt kader van een meerjarige 
overeenkomst - die onlangs 
nog werd verlengd- tussen ons 
concern en Navimor. Wij zullen 
baggermaterieel vervaardigen 
voor Polen, dat daarvoor splijt
bakken van het type IHC Om
nibarge terug zal leveren. IHC 
verkoopt deze bakken aan aan-

nemers en havenautoriteiten in 
Europa. 
De orderportefeuille is door 
deze groep opdrachten in totaal 
met ongeveer 20 miljoen toege
nomen. 

Wij tekenen hierbij aan, dat, 
hoewel de "compensatiehan
del" als winstbron is te verwaar
lozen, het niettemin tot voldoe
ning stemt dat hierdoor op be
scheiden wijze de werkgele
genheid in Nederland wordt 
bevorderd. Voor IHC is het bo
vendien plezierig op deze wijze 
met de verkoop en de vervaar
diging van een nieuwe groep 
produkten te kunnen beginnen. vervolg op pagina 3 
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Positiebepaling ten opzichte 
van het beleidsplan 
Gelijktijdig met het 
persbericht, dat door de 
omstandigheden eer
der moest worden vrij
gegeven dan in de be
doeling lag, werd aan 
de pers een nota ver
strekt waarin de positie 
van IHC Holland ten 
opzichte van het Be
leidsplan werd uiteen
gezet. Net als het pers
bericht komt het ons 
nuttig voor deze nota 
onverkort in ons blad te 
publiceren. 

Inleiding 
In verband met het overleg, dat 
thans in de werfgroeperingen 
gevoerd wordt als eerste fase 
van de realisering van het Be
leidsplan van de Nederlandse 
scheepsbouw geeft IHC Hol
land in deze notitie een over
zicht van haar positie in de 
scheepsbouw en haar inzicht 
over in het concern te treffen 
maatregelen om de huidige si
tuatie in de scheepsbouw zo 
goed mogelijk het hoofd te bie
den en na de crisis een zo sterk 
mogelijke positie op de we
reldmarkt in te nemen. 

Werf groeperingen 
De Beleidscommissie 
Scheepsbouw heeft de Neder
landse werven ingedeeld in 
groeperingen, die ieder zoveel 
mogelijk naar de deelmarkten 
gespecialiseerd zijn. De bag
gerbouw is in de afzonderlijke 
werfgroepering lil onderge
bracht. Het offshore-specialis
me is niet in een afzonderlijke
groepering onderscheiden, 
maar is samengevoegd met de 
grote scheepsbouw in werf
groepering I. Deze beide specia
lismen van IHC Holland wor
den in het navolgende ieder af
zonderlijk in beschouwing ge
nomen. 

Baggeractiviteiten 
In de werf groepering III zijn de 
IHC-werven Smit, Verschure, 
de Klop en Gusto Staalbouw 
ingedeeld tezamen met andere 
werven, die uitsluitend of voor 
een deel van hun capaciteit 
baggerwerktuigen bouwen. De 
IHC-werven tezamen maken 
ongeveer 70% uit van de capaci
teit van alle door de Beleids
commissie in de groep III inge
deelde werven. 

Marktverwachting 
Tot nu toe is de vraag naar bag
germateriaal voldoende ge
weest om de bestaande bouw
capaciteit te vullen. Ons inzicht 
in de marktontwikkeling leidt 
tot de volgende conclusies: 
- het huidige marktvolume laat
niet toe, dat méér werfcapaci
teit dan gemiddeld over de laat
ste 5 jaar is aangewend, ge
bruikt zal worden voor bagger
produktie;
- na het gereedkomen van de
grote werken in het Midden
Oosten zal er ongetwijfeld een
daling optreden in de vraag
naar grote cutterzuigers;
- de situatie in de algemene
scheepsbouw brengt andere
werven ertoe zich op de markt
van baggermaterieel te bege
ven.
Er dient derhalve ernstig reke-

ning gehouden te worden met 
een vermindering van de vraag 
en een aanmerkelijke ver
scherping van de concurrentie. 

Marktatbakening 
Evenals in het verleden is ge
bleken, zijn ook thans gesprek
ken over marktafbakening in 
een dunne markt uiterst moei
lijk. In groep III is het overleg 
daarover onder leiding van de 
heer Mr. Drs. H. Langman be
gonnen, maar dit is nog niet zo
ver gevorderd, dat er al zicht is 
op de wijze waarop een markt
afbakening tot stand gebracht 
zou kunnen worden. 

Reeds nu komt daarbij duide
lijk naar voren, dat de werven, 
die zich geheel in de bagger
bouw hebben gespecialiseerd 
een bijzondere positie inne
men. De specialisatie betekent 
enerzijds hun kracht, ander
zijds zijn zij kwetsbaar omdat 
zij mede door hun hogere over
headkosten niet gemakkelijk 
een uitweg naar andere deel
markten vinden. 
Bij het vraagstuk-van orderver
deling binnen de groep zou dan 
ook als voorwaarde voorop die
nen te staan, dat de werven, die 
zich uitsluitend met bagger
bouw bezighouden, zekere, na
der te regelen preferenties heb
ben zolang zij niet in redelijke 
mate van werk zijn voorzien. 

IHC-capaciteit in bagger 
Vooruitlopend op verder over
leg in de werfgroepering III, 
wordt voorlopig als uitgangs
punt gekozen, dat IHC in de ca
paciteitsreductie van de Neder
landse scheepsbouw zijn bij
drage afstemt op de specifieke 
situatie van ieder van de IHC
werven. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met het in 
het Beleidsplan gestelde, dat bij 
de herstructurering beoogd 
wordt: ,,een gerichte reductie 
van de nieuwbouwcapaciteit 
met als doelstelling, dat de wer
ven met de beste toekomstmo
gelijkheden gehandhaafd zul
len blijven, doch tevens, dat dit 
beste nog verder zal moeten 
worden verbeterd". IHC is van 
mening, dat de werven IHC 
Smit, IHC de Klop en IHC Ver
schure, thans werkend met een 
optimale bedrijfsbezetting, 
voldoen aan het in het Beleids
plan gestelde, zodat deze be
drijven op de huidige sterkte 
gehandhaafd dienen te blijven. 
Wel dient voor IHC Verschure 
in de komende jaren het vraag
stuk van de vervanging van de 
tewerkgestelde Joegoslaven 
door Nederlanders te worden 
opgelost. Gusto Staalbouw 
verkeert in een andere positie. 
Dit bedrijf is afhankelijk van 
offshore orders en toelevering 
van werk van andere IHC
werven in de baggerbouw. 
Waar de huidige mankracht in 
verhouding tot de beschikbare 
outillage te groot is en er voorts 
rekening mee moet worden ge
houden, dat Gusto Staalbouw 
in hoofdzaak afhankelijk zal 
zijn van baggerorders, zal een 
vermindering van de perso
neelssterkte niet te vermijden 
zijn. Deze reductie in man
kracht wordt geschat op 150 à 
200 man. Getracht zal worden 
deze aanpassing geleidelijk tot 
stand te brengen door zoveel als 
mogelijk is gebruik te maken 
van het natuurlijk verloop en 
door overplaatsing binnen het 
concern. 

Vooruitzichten 
De noodmaatregelen en aanvul
lende faciliteiten van de Over
heid, die in het Beleidsplan zijn 
vastgelegd, vormen een onmis
bare hulp om de komende jaren 
de nodige orders te verkrijgen. 
Zij bieden echter alleen soelaas 
voor de korte termijn. In het be
lang van de positie op langere 
termijn is bij de IHC-werven de 
aandacht in het bijzonder ge
richt op het opvoeren van de 
concurrentiekracht door effi
ciencyverbetering. Daarbij 
neemt verbetering van de outil
lage een belangrijke plaats in. 
De IHC-werven in groep III zijn 
modern ingerichte bedrijven, 
maar verdere verbetering van 
de outillage zal in de komende 
jaren met kracht moeten wor
den voortgezet. In elk van de 
bedrijven worden daartoe 
plannen voorbereid, die zoda
nige bedragen zullen vergen, 
dat een beroep op de Staat no
dig is om een en ander te kun
nen realiseren. 

Wij vertrouwen, dat deze be
langrijke component van de 
Nederlandse scheepsbouw de 
crisisperiode goed zal doorko
men en zijn positie als grootste 
leverancier van baggermate
riaal in de wereld zal kunnen 
handhaven. 

Offshore-activiteiten 
In de inleiding werd reeds op
gemerkt, dat door de Beleids
commissie het offshore
specialisme niet in een afzon
derlijke groepering is onder
scheiden, doch samengevoegd 
is met de grote scheepsbouw. 
Ten gevolge daarvan maken de 
grote werven van RSV en de 
werfGusto van IHC deel uit van 
de werfgroepering I. Het raak
vlak tussen beide concerns is de 
offshore-produktie. Op het ge
bied van deze offshore
activiteiten heeft de Minister 
van Economische Zaken vorig 
jaar het initiatief genomen om 
samenwerkingsmogelijkheden 
te doen bestuderen. De betrok
kenheid van RSV en IHC bij 
deze studie, die wordt uitge
voerd door het Bureau McKin
sey, leidt tot een zekere samen
hang met de gesprekken in de 
werfgroepering I. 

Marktverwachting 
In de binnenkort te publiceren 
studie van McKinsey blijkt uit 
het marktonderzoek, dat de 
markt voor drijvend offshore
materieel de eerstkomende ja
ren zeer beperkt is en dat N e
derland van de totale markt 
slechts een klein deel zal kun
nen bemachtigen. Dit bevestigt 
helaas onze veronderstelling, 
dat de hoeveelheid werk, die uit 
de offshore-markt tegen aan
vaardbare prijzen verkregen 
zou kunnen worden, onvol
doende zal zijn om Gusto van 
werk te voorzien, ervan uit
gaande, dat van de beperkte or
ders ook de RSV-werven er een 
aantal zullen willen verkrijgen. 
Uit andere deelmarkten kun
nen voor Gusto nauwelijks or
ders verwacht worden omdat 
de beoogde marktafbakening 
tussen de werfgroeperingen 
daartoe geen ruimte laat. Uit de 
werfgroepering II, die schepen 
bouwt van dezelfde grootte als 
waartoe Gusto in staat is, noch 
uit de werfgroepering III waar
van de baggerbouwende wer
ven van IHC deel uitmaken 
mag verwacht worden, dat de 

orderpositie een overschot aan 
opdrachten ten gunste van 
Gusto zou opleveren. 
Gunstiger is de marktverwach
ting voor de engineeringactivi
teiten van Gusto. De vraag naar 
dit specialisme is zodanig, dat 
verwacht mag worden, dat de 
hiervoor beschikbare capaciteit 
geheel bezet zal blijven. Het is 
niet uitgesloten, dat rekening 
gehouden moet worden met 
een toekomstige uitbreiding. 

Aard van de orders 
Behalve het verwachte tekort 
aan orders dient rekening ge
houden te worden met de on
gunstige invloed, die het karak
ter van de offshore orders heeft 
op de bezettingsgraad van het 
bedrijf. Dit karakter wordt 
enerzijds gekenmerkt doordat 
de orders onregelmatig bin
nenkomen en anderzijds door
dat ze zeer ongelijk van omvang 
zijn. Beide factoren veroorza
ken een ongelijkmatigheid in 
de werkbezetting, die leidt tot 
hoge onderbezettingsverliezen. 

Investeringen 
Uit het rapport van McKinsey 
blijkt, dat sam�nvoeging van 
produktieplaatsen van 
offshore-materie�! niet doelma
tig is. Daarom werd door ons 
nog eens nagegaan of een ver
betering van de eigen outillage 
van Gusto een oplossing zou 
kunnen bieden, waarbij ge
dacht is aan de enkele jaren ge
leden ontworpen plannen voor 
de vernieuwing van het werf
bedrijf, die een investering ver
gde in de orde van grootte van 
50 miljoen en aan een later ont
worpen gedeeltelijke vernieu
wing van ca. 20 miljoen. 
IHC heeft echter moeten con
cluderen, dat afgezien van de 
omstandigheid, dat investerin
gen natuurlijk nooit een oplos
sing kunnen bieden voor de uit 
de markt voortkomende pro
blemen van onvoldoende werk, 
deze investeringen niet ver
antwoord zijn omdat de bijdra
ge, die deze zouden kunnen le
veren in de kostprijsverlaging 
onvoldoende zal zijn om de te 
verwachten prijsverschillen 
met het buitenland te over
bruggen. 

Vooruitzichten 
Het is zeer te betreuren, dat ten 
gevolge van de hierboven om
schreven ongunstige omstan
digheden tot de conclusie ge
komen moet worden, dat de 
overlevingskansen van Gusto 
niet groot zijn. De Beleids
commissie zal zich hierover ook 
een beeld willen vormen en zal 
de situatie van Gusto beoorde
len in het licht van de uitgangs
punten, die zij heeft gekozen 
voor de herstructurering van 
onze bedrijfstak. Wanneer haar 
streven om enerzijds bedrijven 
met goede toekomstmogelijk
heden een zo goed mogelijke 
werkbezetting te geven en an
derzijds de minst rendabele 
units te sluiten tot resultaat zou 
hebben, dat de produktiecapa
citeit zou moeten worden afge
bouwd, dan zal IHC dat dienen 
te aanvaarden. IHC zal zich dan 
tot het uiterste inspannen om 
de sociale gevolgen voor het 
personeel zoveel mogelijk te 
beperken door met grote zorg
vuldigheid medewerking te 
verlenen aan de in de sociale 
paragraaf van het Beleidsplan 
vastgestelde procedures en 
maatregelen. 
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opzichte van de voornaamste 
concurrerende landen tenmin
ste zou handhaven. Bij de ver
wachte ontwikkeling van vraag 
en aanbod, ziet het er niet naar 
uit, dat er in de bijzonder on
gunstige prijssituatie - althans 
voor grote delen van de markt
op korte termijn enige werke
lijke verbetering zal komen. 
Een belangrijk punt van zorg 
van de Nederlandse industrie is 
ook de toenemende protectie 
ten behoeve van de eigen natio
nale industrie van landen in 
wier territoir de voornaamste 
Noord zee olie- en gasvelden 
zich bevinden. Zoals bekend, 
representeren immers de acti
viteiten op het Nederlandse 
deel van de Noordzee slechts 
een zeer klein deel van het to
tale offshoregebeuren op de 
Noordzee. 
De drie ondernemingen ver
wachten dat de komende 5 jaar 
gerekend moet worden op een 
aanzienlijk lager totaal niveau 
van activiteiten in offshore, dan 
in de laatste 2 à 3 jaar werd ge
realiseerd. Hierbij lijken de 
mogelijkheden voor zoge
naamde vaste constructies, 
(b.v. produktie-eilanden) rela
tief gunstiger dan voor drij
vende constructies, zoals boor
schepen, pijpenleggers en 
semi-submersibles. Handha
ving van een zeker activiteiten
niveau op het gebied van de 
drijvende constructies zal op 
zijn best slechts mogelijk zijn 
door acceptatie van sterk ver
liesgevende orders in de ko
mende jaren. 
Een samenvoeging van de 
bouwplaatsen van de drie on
dernemingen, die mede ten be
hoeve van drijvende offshore 
constructie zijn benut, wordt 
derhalve niet doelmatig geacht, 
omdat ook in het verleden de 
bouw van offshore objecten 
slechts voldoende bezetting 
kon bieden, indien aangevuld 
met algemene scheepsbouw. 
Een bouwplaats uitsluitend be
stemd voor assemblage van 
drijvende offshore constructies 
zal voortdurend zijn blootge
steld aan een groot risico van 
onderbezetting. Een onderlinge 
afbakening en specialisatie op 
het gebied van produktie is wel 
gewenst teneinde een goed af
gestemde en gerichte marktbe
nadering door de Nederlandse 
offshore producenten te bevor
deren. 
De ondernemingen zijn dan 
ook tot de conclusie gekomen, 
dat een integrale samenvoeging 
van hun offshore activiteiten in 
een nieuwe vennootschap on
der deze omstandigheden geen 
mogelijkheden biedt tot verbe
tering van de commerciële po
sitie en/of versterking van de 
werkgelegenheid. Anderzijds 
vereisen de gegeven marktom
standigheden van elk van de 
ondernemingen een selectief 
beleid, gericht op specialisatie 
en een flexibele en slagvaardige 
opstelling, rekening houdend 
met hun aan de offshore ver
wante activiteiten. Derhalve 
hebben de drie ondernemingen 
besloten te streven naar andere 
vormen van samenwerking 
zoals op deelgebieden, maar 
ook in ruimer verband naar 
meer project-gerichte aanpak 
zoals voor turnkey projecten. 
De ondernemingen beraden 
zich afzonderlijk - en in de 
daarvoor bestemde kaders -
welke de invloed van deze be
vindingen op de eigen positie 
zal zijn." 
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Engineering 

zeemijnbouw en 

offshore 
Teneinde het overleg mogelijk 
te maken over de wijze waarop 
engineering-activiteiten voor 
zeemijnbouw en offshore bin
nen IHC vorm zouden kunnen 
krijgen, heeft de Raad van Be
stuur aan de COR, de OR van 
IHC Gusto en de POC van MTE 
een nota verstrekt waarin de 
mogelijke structuur voor die 
activiteiten wordt geschetst. 
In die nota worden ondermeer 
de volgende overwegingen 
vermeld: 
a.- IHC is meer dan zeven jaar 
met succes actief op het gebied 
van alluviale mijnbouw. IHC 
wenst in deze markt actief te 
blijven. Uit de mijnbouwmarkt 
is voldoende werk te krijgen 
voor een engineeringgroep van 
de grootte van MTE, waarbij 
een geleidelijke groei mogelijk 
lijkt te zijn. 
b.- IHC beschikt over een be
langrijk en in de industrie ge
waardeerd pakket know-how 
op het gebied van materieel ten 
behoeve van de exploitatie en 
exploratie van olie en gas bui
tengaats. 
Gezien de huidige marktont
wikkelingen wordt het een 
steeds groter probleem om in 
Nederland te bouwen produk
ten in de internationale markt 
te verkopen. IHC wil daarom de 
beschikbare know-how aan
wenden en verder ontwikkelen 
voor het verkopen van projec
ten die o.a. vanwege kostprijs 
en beschermende economische 
maatregelen in andere landen 
elders gebouwd zullen moeten 
worden, waarbij IHC het ont
werp, toezicht en eventueel kri
tische onderdelen zal toeleve
ren. 
Hoewel IHC deze benadering in 
het verleden reeds een paar 
maal heeft toegepast, wil IHC 
deze wijze van marktbenade
ring nu doelgericht gaan uit
voeren vanuit een daarvoor op 
te richten engineeringgroep. 
Aangenomen wordt dat de 
markt voor offshore enginee
ring en de positie die IHC 
daarin heeft, voldoende werk 
biedt voor 50 tot 100 man. 

c.- De mijnbouwmarkt en de 
offshoremarkt zijn onderling 
verschillend in specifieke 
marktbehandeling en in de 
.,creatieve" techniek. Wel teke
nen zich sedert enige tijd op dit 
laatste gebied ontwikkelingen 
af, die een gemeenschappelijke 
achtergrond hebben zoals b.v. 
het werken in zeegang. Ook zijn 
er in de behandeling van con
tracten veel overeenkomsten. 
d.- Het lijkt mogelijk om engi
neering op beide gebieden te 
bedrijven vanuit één organisa
tie, die dan uiteraard gestructu
reerd moet worden met een 
open oog voor zowel de ver
schillen als de overeenkomsten 
van beide markten. 

Voordelen. 
Combinatie in één organisatie 
heeft naar de mening van de 
Raad van Bestuur de volgende 
voordelen: 
- mogelijkheid tot betere ver
vulling van een aantal staffunc
ties, die in een kleinere groep óf
geen volledige dagtaak vormen,
óf onvoldoende aandacht kun
nen krijgen;
- grotere flexibiliteit in de be
zetting van directe afdelingen,
het afvlakken van bezettings
pieken en -dalen;
- bredere economische basis,
betere mogelijkheid om con-

juncturele bewegingen in een 
deelmarkt op te vangen; 
- meer mogelijkheden voor
ontwikkelingswerk gericht op
toekomstige marktbehoefte.
Een geïntegreerde enginee
ringgroep biedt duidelijk aan
trekkelijker perspectieven dan
twee afzonderlijke, kleinere
groepen. Uiteraard komen de
voordelen slechts dan ten volle
tot hun recht wanneer de groep
niet alleen organisatorisch
maar ook geografisch een een
heid vormt.

Structuurschets 
De Raad van Bestuur heeft aan 
Ir. J. M. Donkers (MTE) en de 
heer J. D. Bax (IHC Gusto) ver
zocht de volgende schets verder 
uit te werken: 
- de oprichting van een Neder
landse B.V. die tot taak heeft 
het winstgevend verrichten van 
engineering-activiteiten op het 
gebied van natte mijnbouw en 
offshore olie-exploitatie. Deze 
B.V. zou geen organisatorische
binding van permanente aard
hebben met enig produktiebe
drijf, doch zou wanneer dat no
dig is overeenkomsten kunnen
aangaan.
- de verdere uitwerking van de
organisatie van deze B.V., 
waarin o.a. opgenomen een pro
jectafdeling, die duidelijk twee 
specialistische groepen van 
deskundigen bevat. Belangrijk 
voor deze organisatie is ook een 
groep van deskundige mensen, 
die toezicht kunnen uitoefenen 
op, ofleiding kunnen geven aan 
fabricage- en montagewerk
zaamheden, die door derden 
worden uitgevoerd. Een ont
wikkelingsgroep dient te wor
den belast met het uitdenken 
van nieuwe ontwikkelingen, 
om het dienstenpakket voort
durend te kunnen aanpassen 
aan of uitbreiden tot de ver
wachte marktvraag. 
Uit het voorgaande blijkt dat de 
Raad van Bestuur zich richt op 
een bundeling van de twee be
staande en als ongeveer gelijk
waardig beschouwde engineer
inggroepen zonder dat Offshore 
engineering in MTE opgaat of 
omgekeerd. 
De geschetste uiteindelijke 
structuur dient, zo stelt de Raad 
van Bestuur, te worden bereikt 
na zorgvuldige bestudering van 
een groot aantal aspecten. 
Daarbij is het gewenst, dat me
dewerkers in een zo vroeg mo
gelijk stadium bij de studie en 
de uitwerking van de ge
schetste structuur worden be
trokken. 

Perspectief 
De Raad van Bestuur is van 
mening,dat de voorgestelde 
samenwerking een goede mo
gelijkheid biedt voor interes
sant en voldoeninggevend 
werk aan de medewerkers en 
dat dit kan leiden tot een ver
sterking van IHC Holland. Waar 
mogelijk zal getracht worden 
leveranties als gevolg van engi
neeringcontracten zoveel als 
mogelijk in Nederlandse pro
duktiebedrijven te bouwen 
resp. te doen bouwen. Gezien 
de huidige marktomstandighe
den zal dit echter slechts moge
lijk zijn met behulp van niet on
aanzienlijke steunmaatregelen 
van de Nederlandse overheid. 

Rapport beleidscommissie 

scheepsbouw 
In het Zeskant van februari dit 
jaar besteedden wij aandacht 
aan het kort daarvoor versche
nen rapport van de Beleids
commissie Scheepsbouw. Het 
lijkt ons goed hieruit het vol
gende nog eens aan te halen. 
Het rapport biedt geen defini
tieve oplossingen voor de pro
blemen in de Nederlandse 
Scheepsbouw, doch doet voor
stellen en aanbevelingen die 
zulke oplossingen naderbij 
kunnen brengen. Regering, 
werkgevers en werknemers 
moeten er zich nu over buigen. 
Met als doel: .,het verkrijgen 
van een gezonde en rendabele 
scheepsbouwindustrie met een 
optimale concurrentiekracht 
en het behouden van een zo 
groot mogelijke werkgelegen
heid." 
Ten behoeve van de uitvoering 
van het plan stelt de Beleids
commissie een aantal maatre
gelen voor die betrekking heb
ben op o.a. 
• capaciteitsafbouw en her
structurering
• marktafbakening en order
verdeling
•werkgelegenheid en sociale
begeleiding
"Mede gezien de vermoedelijke
vraag- en aanbodsverhoudin
gen in de toekomst op de we
reldmarkt, moet het uiterst on
waarschijnlijk worden geacht
dat in Nederland, zo min als in
de overige West-Europese
scheepsbouwlanden, de volle
capaciteit van 1975 kan worden
gehandhaafd. De Beleidscom
missie is van mening dat, gezien
het vorenstaande, een te be
houden capaciteit die hoger ligt
dan 70% van die per eind 1975,
niet reëel moet worden ge
noemd."
Niet alle werven zullen hun
(nieuwbouw) capaciteit met
een gelijk percentage behoeven
terug te brengen, maar het ge
middelde moet tenminste uit
komen op 70 procent, zo blijkt
uit het rapport.
Op grond van een aantal over
wegingen geeft de Beleids
commissie de voorkeur aan

"
het in bedrijf houden van een 

kleiner aantal nieuwbouwafde-

Verlies 
participatie 
In verband met hieromtrent 
in de pers verschenen me
dedelingen volgt hieronder 
een citaat uit de brief van het 
Ministerie van Economische 
Zaken n.a.v. het verzoek van 
IHC om in het verlies voor de 
bouw van een cutterzuiger te 
participeren: 

,.De Beleidscommissie Scheeps
bouw heeft mij geadviseerd de 
participatie in het verlies door 

bouwno. 897 van maximaal 
f 1.173.000,- slechts te verstrek
ken al.s de betrokken cutterzui
ger een ordelijke ajbouw van de 
werf Gusto vergemakkelijkt. Ik 
heb geen redenen kunnen vinden 
van dit advies af te wijken, wes
halve dit advies al.s een voor
waarde gebonden aan deze par
ticipatie fungeert. Wel maak ik 
daarbij de aantekening dat in
dien de Beleidscommissie op 

grond van de herstructure
ringsplannen in te dienen in het 
kader van de z.g. ,,groep 1" tot 
een andere overtuiging mocht 
komen, dit uiteraard ook zijn 
weerslag zal vinden in deze 
voorwaarde." 

lingen en werkend met opti
male bezetting." 
Er wordt daarom voorgesteld, 
.,dat de bedrijven groepen vor
men alvorens tot inkrimping of 
sluiting wordt overgegaan, om 
de sociale gevolgen van de slui
ting van een bedrijf in zo'n 
groep zo goed mogelijk te kun
nen opvangen." 

"
Voor zover de bedrijven ieder 

voor zich in de periode van
groepsvorming tot noodzake
lijke interne reorganisaties 
moeten overgaan en voor zover 
daarbij niet ontkomen zou 
kunnen worden aan onvrijwil
lig ontslag, dient dit te gebeu
ren volgens normale procedu
res maar met inachtneming van 
de in het beleidsplan vastge
stelde afvloeiingsregelingen en 
na voorafgaand overleg met de 
Beleidscommissie." 
De groepen, die het rapport op 
het oog heeft zijn: 
1) grote en zeer grote schepen
en offshore produkten
2) middelgrote tot grote sche
pen
3) baggerwerktuigen
4) kleinere tot middelgrote
schepen (werven Grote Rivie
ren)
5) kleinere tot middelgrote
schepen (Noordelijke werven) 
Uit deze indeling blijkt dat IHC 
met twee groepen te maken 
heeft, 1 en 3. 
Tot Groep 1 - Grote- en zeer 
grote schepen/offshore - wor
den gerekend de werven: 
NDSM, VDSM, RDM, IHC 
GUSTO, P. SMIT, WILTON 
FIJENOORD, KON. MIJ. 
SCHELDE. (Van de laatste 
twee zal het personeelsbestand 
vooralsnog weinig of niet wor
den gereduceerd wegens de 
bouw van marineschepen.) 
Tot Groep 3 - Baggerwerktui
gen - worden gerekend de wer
ven: IHC SMIT, IHC VER
SCHURE, IHC DE KLOP, IHC 
GUSTO STAALBOUW, VAN 
REES, VSH (V erolme Heus
den), HOLLAND en DE LIES
BOSCH. 

De groepen in de Nederlandse 
scheepsbouw zullen de mark
tafbakening gezamenlijk reali
seren door wederzijdse sane
ring; te denken valt hierbij aan 
het uitwisselen van bepaalde 
produkties. Voorts zal het 
noodzakelijk zijn dat een aantal 
thans nog onafhankelijk opere
rende bedrijven, zich op grond 
van de betreffende produkt
specialisatie zal aansluiten bij 
de bedoelde groepen. 
De wijze waarop één en ander 
zal geschieden, de keuze van de 
gesuggereerde uitwisselingen, 
de juridische vorm van de aan
sluitingen, zijn zaken waarom
trent door de betrokken groe
pen en ondernemingen zal 
moeten worden beslist conform 
fusiecode SER." (Sociaal Eco
nomische Raad). 
.,In elke groep zal een capaci
teitsreductie moeten plaats
vinden. Het zal daarbij nodig 
zijn om produktie-units (waar
mede in dit kader alleen de af
delingen scheepsnieuwbouw 
zijn bedoeld) welke geacht 
worden goede toekomstmoge
lijkheden te hebben, te laten 
functioneren met een zo hoog 
mogelijke bezetting en een aan
tal van de minder rendabele te 
sluiten; deze methode verdient 
de voorkeur boven die van het 
gelijkelijk reduceren van alle of 
de meeste der produktie-units 
met een zelfde percentage." 

Het rapport stelt, dat wil men 
bereiken dat in het begin van de 
jaren 80 de scheepsnieuwbouw 
in ons land gezond en rendabel 
met het buitenland kan concur
reren, inzet en offers van on
dernemers èn werknemers no
dig zullen zijn. 
.,Naar het inzicht van de Be
leidscommissie Scheepsbouw 
zal het echter in de tussentijd 
tot de jaren 80 voor het bedrijfs
leven niet mogelijk zijn zich 
uitsluitend op het marktme
chanisme - plus de bestaande 
renteoverbruggingsregeling -
te verlaten, indien men het be
houd nastreeft gedurende de 
eerstkomende jaren van de ge
herstructureerde capaciteit die 
naar verwachting in de jaren 80 
weer rendabel zal kunnen wor-
den gemaakt. . 
Tijdelijke noodmaatregelen in 
de vorm van overheidssteun 
zijn volgens de Beleidscom
missie onmisbaar ten einde de 
gecompliceerde aanpassing 
waarmee een ingrijpende her
structurering gepaard gaat, te 
bevorderen en zonder al te 
grote schokken te doen verlo
pen. 

Deze noodmaatregelen zijn ge
richt op een zekere bescher
ming van het Nederlandse 
marktaandeel in de wereld
scheeps bouw zoals dat in de 
laatste jaren werd gerealiseerd, 
tegen excessieve prijsconcur
rentie van werven in Japan en 
andere landen. De voor te stel
len maatregelen werpen geen 
belemmering op in gevallen 
waarbij geen sprake is van ex
cessieve prijsconcurrentie. 
Toepassing zal niet inhouden 
dat een order tegen onverschil
lig welke prijs zal worden aan
vaard. Uiteraard staan de Ne
derlandse maatregelen ter dis
cussie indien maatregelen in 
Europees verband worden 
voorgesteld." 
Het spreekt vanzelf dat de 
noodmaatregelen een tijdelijk 
karakter hebben, daarna moe
ten de werven en werfgroepe
ringen weer 

"
op eigen benen" 

kunnen staan.
Eén van de noodmaatregelen 
betreft het verlenen van steun 
bij opdrachten die met verlies 
worden aangenomen. 
De samenstellers van het rap
port ontveinzen zich niet 

"
dat er 

onzekere factoren blijven be
staan ten aanzien van de inter
nationale marktomstandighe
den en de mogelijkheden om 
orders te verwerven. Mede door 
de hoogst onzekere internatio
nale marktomstandigheden 
kan geen definitieve uitspraak 
worden gedaan, b.v. of de in
krimping tot 70% voldoende zal 
blijken. Er zal dus een grote 
wissel worden getrokken op 
een flexibel beleid." 

"
De Beleidscommissie meent 

dat wanneer haar plannen
voortvarend worden uitge
voerd er een redelijke kans be
staat dat er over enkele jaren 
een, zij het kleinere, doch mo
derne en rendabele scheeps
bouwindustrie in Nederland zal 
kunnen bestaan. Zij is van me
ning dat het door haar opge
stelde beleidsplan als leidraad 
kan dienen voor het vele werk 
dat nog te doen staat. Zij acht 
het in dit verband van wezenlijk 
belang, dat na aanvaarding van 
haar globale voorstellen de 
groepen zelf een belangrijke 
inbreng bij de concretisering en 
detaillering hebben." 


