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Sociaal Plan

Geachte heer Roelse,
Tijdens ons laatste gesprek op 20 juli jl. waarin de gezamenlijke vakorganisaties met u van
gedachten hebben gewisseld over de hoofdlijnen van een sociaal plan en uw voorstellen
daarvoor, hebben wij toegezegd e.e.a. op papier aan te reiken.
Vakbonden hebben het volgende aan u mee te geven:
De voornemens welke ten grondslag liggen aan uw verzoek om tot een sociaal plan te komen,
zijn verwoord in de advies aanvragen welke bij de Ondernemingsraad van Royal IHC zijn
ingediend.
Daar kennis van te hebben genomen hebben wij in grote lijnen de volgende voorstellen
begrepen.
-

-

-

-

IHC wenst te reorganiseren, activiteiten en betrokken werknemers te verplaatsen;
IHC wenst de werf te Hardinxveld-Giessendam (de oude scheepswerf ’Merwede’)
definitief niet meer te gebruiken en de activiteiten van Sliedrecht over te brengen naar
Kinderdijk. Om vervolgens niet direct gelieerde scheepsbouw activiteiten onder te
brengen in Sliedrecht;
Het verplaatsen van de Beaver activiteiten naar het buitenland, op termijn, is reeds in
deze reorganisatie voornemens betrokken;
Door het ingezette programma One IHC, zal de efficiëntie verbeteren. Daarvan zien
ook de gezamenlijke vakorganisaties de noodzaak in. Door nieuwe programma’s en
werkwijzen zal de slagkracht van IHC ontegenzeggelijk toenemen. Maar dit zal veel van
het personeel vragen, aan inzet en veranderingsbereidheid, etc.;
IHC wenst het aantal schepen op de twee overige werven (Kinderdijk en Krimpen a/d
IJssel) te beperken tot 3 á 4 per jaar en andere te bouwen schepen in het buitenland te
gaan bouwen;
Dit alles tezamen zal 487 arbeidsplaatsen gaan kosten. Werkgever wenst hier een
sociaal plan voor af te spreken.
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De Ondernemingsraad is thans doende op grond van haar wettelijke plicht de advies aanvragen
te behandelen. Wij zullen de Ondernemingsraad middels een cc van dit schrijven (onze kijk op
de voornemens) kennis laten nemen.
De vakbonden, betrokken bij Royal IHC, stellen vast dat de aankondiging van de voornemens
een grote schok in de maritieme omgeving te weeg heeft gebracht. Het onbegrip en de zorg
over de consequenties voor de maritieme toelevering zijn groot. Ook hebben de bonden
aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat Royal IHC in tijden van vernieuwing een
’kaasschaaf’ methode over alle activiteiten voorstelt. Anders dan uw oorspronkelijke plannen
tot 2020 welke u in 2014 met de Ondernemingsraad heeft besproken.
Ook vinden vakorganisaties het onbegrijpelijk dat Royal IHC voorstelt door de gehele
organisatie mensen te ontslaan, van bankwerkers, lassers tot engineers. Onder de stelling dat
activiteiten naar het ’buitenland’ moeten. Tegelijkertijd baart het ons zorgen dat u thans
engineers nog een baan aanbiedt.
U heeft nog geen ‘eigen’ werven in het buitenland voor het onder regie bouwen van de bagger/
offshore schepen. Mocht u thans een order verkrijgen dient u veel mensen in te huren want
met het huidige aantal vaste mensen kan IHC geen boot meer bouwen.
Dat het volledig naar het buitenland brengen van de Beaver productie beter en goedkoper zal
zijn, is door u niet voldoende onderbouwd en wordt door de Ondernemingsraad nader
onderzocht. Maar het eerst naar Kinderdijk verhuizen en alvast mensen, die in vaste dienst zijn,
ontslaan is volstrekt onlogisch tenzij ook hier ontslaan en goedkoper (tijdelijk) terug huren de
drive is. Daarbij is Sliedrecht naar onze mening een perfecte en toegeruste werf om Beavers te
bouwen maar ook af te bouwen.
Dat IHC de kostprijs van ingeleend personeel laag wenst te houden leiden wij af uit de wijze
waarop uitzendondernemingen per klus mogen intekenen en daarbij de Stichting
Arbeidsreserve Deltametaal als niet marktconform en te duur wordt bevonden. Vakmensen die
onder de cao Metalektro vallen moeten concurreren met ingeleende collega’s uit MOE landen,
die volgens werkgever niet zeuren over werktijden en minder kosten. Dat heet verdringing en
komt voort uit de wens van Royal IHC te streven naar winstmaximalisatie ten koste van behoud
van zoveel mogelijk werkgelegenheid in Nederland. Dit is voor bonden een niet begaanbare
weg.
Gelet op de stapeling van projecten, reorganisaties, doorvoeren van aanpassingen, het gegeven
dat veel vakmensen uit de MOE landen hun las-certificaat terug vragen en niet meer zullen
terug keren, het stellen van winstmaximalisatie boven behoud van de werkgelegenheid,
hetgeen leidt tot verdringing van arbeid, hebben de vakorganisaties er toe gebracht dat zij dit
onacceptabel vinden.
Ook het volgende wensen wij uit te spreken.
Na de ontvlechting van IHC Calland, ten tijde van de crisis, waren alle partijen blij met de
aandeelhouders, te weten de fam. De Bruin, de Rabobank (Rapar) en de inleg van het
management en de werknemers. Wij gunnen een ieder ook de benefits van het succes, de
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honderden miljoenen euro’s winst. Als dividend en als investeringsruimte. Dat het personeel
meer dan 30 % inlegde was bijzonder. Maar hun werk was in het geding, zij geloofden er in en
alle IHC’ers zijn eigenaar van het succes. Zij hebben gek genoeg nooit de zeggenschap gehad en
voor zover wij weten ook niet opgeëist. Was ook niet nodig.
Het statement van de heer C. de Bruin, dat ook hij staat voor werkgelegenheid bij IHC en in
deze regio sprak ons en de werknemers aan. Schepen zouden hier gebouwd worden en hij gaf
het vertrouwen dat IHC ook van alle aandeelhouders zou blijven. Een beleid als van een Private
Equity fonds: reorganiseren, verkoopbare activiteiten samenvoegen en ter gelde maken, zou
niet plaatsvinden bij IHC.
Zonder de betrokkenheid van alle aandeelhouders is onlangs de zeggenschapsverhouding
gewijzigd en worden wij geconfronteerd met bovengenoemde beleidswijzigingen. Dus wij zien
de voorstellen geformuleerd door het huidige management als opdracht van de
aandeelhouders, niet zijnde de werknemers met certificaten.
Bovenstaande was de achtergrond van ons dringende verzoek de OR adviesaanvragen terug te
nemen. Vervolgens met de Ondernemingsraad en vakbonden op basis van de plannen 2014 de
efficiëntie slag en ONE-IHC tot een kansrijke beweging te maken, met steun van alle IHC’ers. Wij
willen met u in overleg over nut en noodzaak van de reorganisatie en de vraag of, en zo ja,
hoeveel arbeidsplaatsen moeten komen te vervallen. Hiervoor zijn wij bereid voor eventueel
noodzakelijke ontslagen in het kader van die nieuwe aangepaste plannen een passend sociaal
plan af te spreken. Met de contouren zoals door de heer R.N. van den Bergh namens de bonden
in het eerste overleg is geschetst. U heeft deze aanpak toen helaas mondeling afgewezen.
Uit het voorgaande volgt dat wij primair van mening zijn dat er onvoldoende grondslag is voor
de door u aangekondigde reorganisatie, althans in de omvang die u voorstelt. Ook de wijze
waarop u wilt reorganiseren trekken wij in twijfel. Mocht u ons kunnen overtuigen van de
noodzaak om een deel van het personeel te ontslaan, dan willen wij met u een passend sociaal
plan afspreken. Daarom doen wij het dringende verzoek ons kenbaar te maken de advies
aanvragen in te trekken. Om met een nieuwe aanvraag te komen welke recht doet aan de wens
een effectievere organisatie te willen ontwikkelen. Ook staan wij open voor een sociaal plan
afspraak die een aantal jaren doorwerkt. Voor overleg hierover is een uitnodiging op korte
termijn wenselijk.
Vakorganisaties beschouwen de werkgeversdoelstelling geuit in de adviesaanvragen om tot een
hogere marge te komen, versus het belang van het personeel de werkgelegenheid met
fatsoenlijke banen, als een wezenlijk belangengeschil.
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Wij gaan met onze leden en werknemers/werkneemsters over uw opstelling in beraad.

Hoogachtend,
R.N. van den Bergh, bestuurder FNV Metaal

Mede namens:
P. Verburg, bestuurder CNV Vakmensen
C. Baggerman, bestuurder RMU Werknemers
A. Meeuwissen, bestuurder De UNIE

Cc :

Raad van Commissarissen
Ondernemingsraad
Leden van de betrokken vakorganisaties

