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Veenendaal, 9 september 2015

UITNODIGING GEZAMENLIJKE ACHTERBAN-BIJEENKOMST ROYAL IHC
Geachte «MV» «Voorvoegsel» «Achternaam»,
Het is al weer enige tijd geleden dat wij met elkaar hebben gesproken over de voornemens van uw
werkgever Royal IHC om de onderneming ingrijpend te reorganiseren. In die laatste vergadering, 9
juli jl., hebben wij aangegeven dat wij vinden dat de Ondernemingsraad eerst in de gelegenheid moet
zijn om gedegen onderzoek te doen naar ‘nut en noodzaak’ van het voornemen van Royal IHC.
Daarna zouden wij bij u terugkomen, was de afspraak.
In die tussentijd heeft er één formeel overleg van de vakorganisaties met de heer Roelse
plaatsgevonden. Als bijlage bij deze uitnodiging treft u aan onze brief aan de heer B. Roelse. Deze
spreekt voor zich. Waarom de gezamenlijke vakorganisaties in genoemde brief deze stelling
innemen, nog voordat de OR zijn onderzoeken klaar heeft, komt doordat er een ernstige
belangentegenstelling zichtbaar is geworden:het voorstel van IHC om mensen te ontslaan en ze later
bij het boeken van orders hun kwaliteit (goedkoper) weer in te huren, vinden wij een ernstige vorm
van verdringing ten behoeve van winstmaximalisatie! Hier speelt duidelijk het belang aandeelhouder
versus belang werknemers een cruciale rol.
Zo wordt ondernemingsrisico afgewenteld op individuele werknemers. Dat is onacceptabel.
De schade die IHC in zijn maritieme omgeving al heeft opgelopen is aanzienlijk. Vertrouwen is
geschaad, twijfel over de koers van IHC wordt openlijk uitgesproken. Zelfs met de nieuwe
uitgangspunten voor de kostprijs, welke IHC na de reorganisatie denkt te kunnen hanteren, verliest
IHC orders. Als gezamenlijke vakorganisaties hebben we informeel geprobeerd werkgever te
overtuigen van een ander plan. Daar ziet hij geen aanleiding voor en hij handhaaft zijn voornemens.
Signalen uit de onderneming geven ook aan dat werkgever de reorganisatie al aan het voorbereiden
is. Om de houding van werkgever en de vele vragen die bij jullie leven met elkaar te bespreken en
onze verder stappen te overleggen en te besluiten nodigen de gezamenlijke vakorganisaties u uit
voor een gezamenlijke leden vergadering. Ook de ongeorganiseerde collega’s zijn hartelijk welkom
op:

Donderdag 17 september 2015, om 19.30 uur.
Apollo Hotel, Burg. Keijzerweg 100, 3353 CV Papendrecht

Tot slot:met de RMU staat u niet alleen. Als lid weet u dat. Wij zetten ons graag voor u in, hopelijk
bent u daarover tevreden. De RMU heeft leden nodig om haar werk te kunnen doen. Wij willen u dus
bedanken voor uw lidmaatschap. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als meer mensen lid worden van
de RMU. Daar kunt u ons bij helpen. Als u een nieuw RMU-lid werft krijgen u en het nieuwe lid een
cadeau:een VVV- bon van 10 euro. Het nieuwe lid kan zich aanmelden op onze website:
http://www.rmu.nu/wordnulidvandermu en kan op het aanmeldingsformulier bij ‘Gegevens
werver’ uw naam, adres en lidnummer vermelden en uw cadeaukeuze kenbaar maken. Doet u mee?
Met vriendelijke groet,

Chris Baggerman,
Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid RMU Werknemers
M 06-54376858
E cbaggerman@rmu.nu
I www.rmu.nu

Informatie per e-mail
Graag versturen we onze informatie digitaal naar u als lid. Dat heeft voor u als voordeel dat we u nog sneller
kunnen informeren over wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen. Voor de RMU scheelt het in de kosten van
papier en verzending. Dat past bij het beleid van de RMU om duurzaam te werken. Om uw e-mailadres door
te geven kunt u een e-mail met uw adresgegevens sturen naar info@rmu.nu.

Bijlage: Kopie brief gezamenlijke vakorganisaties aan de heer B. Roelse, Royal IHC.

