Inventaris ‘Werkgelegenheid VGP’ uit niet geïnventariseerde ‘Aanvullingen’ gemeentearchief Wormerland. Het
archief beslaat 2 A4 mappen met een gezamenlijke omvang van ± 6 cm.
Deel II - 1977 t/m 1980







Kopie brief van directeur G. van Reenen aan de Ondernemingsraad Wormer betreft studieopdracht externe
adviseur. d.d. 3 januari 1980. Details uit de brief:
o Externe adviseur is McKinsey Amsterdam
o Onderzoek in verband met voorgenomen besluit PM 4 uit bedrijf te nemen
o Ondernemingsraad werd advies gevraagd over de opdracht aan McKinsey
o Opdacht aan McKinsey was verifiëren van VGP’s opvattingen omtrent de marktontwikkeling voor
asbestvilt en VGP’s positie in die markt op korte termijn en
o de cashflow van de PM 4 te onderzoeken gegeven verschillende afzetmogelijkheden en
calculatiemethoden
o Er zou een gesprek tussen McKinsey en vertegenwoordigers uit de Ondernemingsraad worden
georganiseerd
Brief van Nederlandse Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Welzijn in Noordholland aan J.G. Daas
(ambtelijke werkgroep), gemeente Wormer. Betreft: communicatie tussen ambtelijke en bestuurlijke werkgroep
en vraag over nieuw overleg i.v.m. de jongste ontwikkelingen. d.d. 7 januari 1980
Kopie verslag Ondernemingsraadvergadering Vestiging Wormer d.d. 16 januari 1980. Enkele punten uit dat
verslag:
o Het dagelijks bestuur heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van het adviesbureau
Mc Kinsey dat onderzoek doet naar de marktmogelijkheden voor PM 4. Het onderzoek zal zich niet
beperken tot de 4-meter markt, er zijn ook raakvlakken met de 2-mater markt.
o Advies t.a.v. de uitvoering van de maatregelen samenhangend met de sluiting van PM 8 (en de daarbij
behorende besparing op personeels-vervoerskosten). De Raad kon alleen akkoord gaan als o.a. de
volgende voorwaarden werd voldaan: Geen gedwongen ontslagen, t.a.v. het Sociaal Begeleidingsplan
dient een kommissie te worden geïnstalleerd, iedereen die in de nieuwe organisatie een andere funktie
gaat vervullen dient op korte termijn de daarvoor nodige opleiding te krijgen, in tegenstelling tot de
mening van de directie heeft het voorgenomen besluit niet alleen personele konsekwenties in de directe
sfeer, ook een aantal medewerkers dat niet in de 4-ploegendienst werkte zou getroffen worden. Verder
werden er opmerkingen gemaakt over o.a. het personeelsvervoer, de kantinebezetting en het bijvullen
en schoonmaken van de automaten.
o Het dagelijks bestuur had gevraagd of er een tussenrapport bestaat van Boston Consultants Groep. Er
bleek geen tussenrapport te zijn.
Overzicht arbeidsongeschiktheidspercentage 1977 - 1978 - 1979
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Kopie Advies van Ondernemingsraad aan directeur G. van Reenen t.a.v. de uitvoering van de maatregelen
samenhangend met de sluiting van PM 8 en de daarbij behorende besparing op personeels-vervoerkosten, d.d.
16 januari 1980 (zie voor details eerder genoemd verslag van Ondernemingsraadvergadering Vestiging Wormer
d.d. 16 januari 1980,
Verslag van de vergadering van de Dagelijkse Werkgroep van het comité Van Gelder Zal Blijven op 8 januari
1980. Op de agenda stond een bijeenkomst die DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken)
organiseerde op 26 jan 1980 in het Ons Huis. Hiervoor was een delegatie uit Tilburg uitgenodigd. Er werd een
parallel getrokken tussen de Wolstad Tilburg en de Zaanstreek. In beide streken verdween de industrie en
raakten heel veel mensen hun baan kwijt.



Brief over verslag bezoek werkgroep Van Gelder Zal Blijven aan Kamercommissie voor Ekonomische en Sociale
Zaken van Burgemeester P.M.G.P. Janssens aan Koördinator Ambtelijke Werkgroep Van Gelder dhr. J.G. Daas.
Datering onbekend. De Kamercommissie stelde een groot aantal concrete vragen over de situatie bij VGP in
Wormer waarop het comité geen antwoorden had. Burgemeester Janssens stelde voor dat de Ambtelijke
werkgroep deze antwoorden alsnog zou verzamelen. Het plaatselijke en regionale aspekt voor wat betreft de
werkgelegenheid en het milieu zouden in ieder geval moeten worden behandeld in dat rapport. (Opm: aanzet
tot het document ‘Van Gelder Papier en Wormer 1784 t/m _ _ _ _ _’)
 Begeleidende brief van het gemeentebestuur Zaanstad aan gemeentebestuur van Wormer m.b.t. brief die
Gemeente Zaanstad aan de Raad van Bestuur van Kon. Papierfabriek Van Gelder Zn NV had gestuurd. dd 14 jan
1980
 Kopie van de brief zoals hierboven genoemd, d.d. 8 januari 1980. Gemeente Zaanstad liet aan de Raad van
Bestuur weten dat de Raad der Gemeente Zaanstad op 18 december een motie had aangenomen o.a. over het
veiligstellen van de werkgelegenheid bij het Van Gelder Concern.
 Kopie van een brief van de P.O.R. (Plaatselijke Ondernemingsraad) van Wormer aan de Raad van Bestuur van
Van Gelder Papier over o.a. de communicatie naar het personeel via de regionale en landelijke pers. Laatste
opmerking in de brief: Investeringen dienen zodanig te geschieden dat de grootst mogelijke werkgelegenheid
wordt gehandhaafd. d.d. 18 januari 1980
 Verklaring Gemeente Wormer n.a.v. de bezetting door het personeel van de vestiging van Van Gelder Papier te
Wormer, d.d. 22 januari 1980
 Kopie van brief van ‘parochiebestuur van de parochiegemeenschap wormer’ aan de Raad van Bestuur
Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. over het wegvallen van arbeidsplaatsen in Wormer d.d. 22 jan 1980.
Parochiebestuur baseerde zich op de uitspraken m.b.t. van de continuïteit:
o Sluiting asbestviltmachine en papiermachine PM 8
o Studie naar mogelijke voortzetting van de produktie op PM 11 en PM 22
o Ondanks studie overwoog de direktie totale sluiting van vestiging Wormer
 Kopie van brief van ‘parochiebestuur van de parochiegemeenschap wormer’ aan Aktie-comité en personeel Van
Gelder Papier Wormer betreffende steun voor de bedrijfsbezetting. d.d. 22 januari 1980
 Brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en de Tweede Kamer der Staten Generaal van het
Comité Van Gelder Zal Blijven. d.d. 22 januari 1980. Betreft o.a. de financiële situatie bij Van Gelder Papier en
het uitblijven van investeringen in de vestiging Wormer en de sluiting van het bedrijf in Wormer.
 Concept brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en de Tweede Kamer der Staten Generaal
 Overzicht plaatsbaar / moeilijk plaatsbaar personeel per 24 januari 1980
 Leeftijdsopbouw bij Van Gelder Papier per 24 januari 1980
 Kopie van Telexbericht van Raad van Bestuur VGP aan het aktiecomité industriebonden f.n.v. c.n.v. en v.h.p
(datering waarschijnlijk 24 januari 1980). Enkele belangrijke punten uit dit Telexbericht:
o Er worden geen besluiten genomen inzake de toekomst van de fabriek te Wormer voordat de
uitkomsten van de onderhanden studies bekend zijn
o Over de bouw van de nieuwe glasvezelvliesmachine, ter vervanging van de oude bestaande machine zijn
nog geen besluiten genomen. Ook t.a.v. hiervan worden de studies afgewacht.
o Er zijn wel specificaties voor de nieuwe glasvezelvliesmachine opgesteld en er is een bouwvergunning
aangevraagd voor een dergelijke machine in Apeldoorn. Maar dat had te maken met tijdig aanvragen
van een SIR Heffing in de regio Apeldoorn waardoor VGP een gunstig financieel voordeel zou kunnen
behalen.
o Het aktiecomité werd gevraagd per direct de leiding van het bedrijf, te weten de directeur en de
hoofden van dienst, weer toegang tot het bedrijf te verlenen
o En alle activiteiten m.b.t. de bezetting van het bedrijf te staken.
 Overzicht werkgelegenheid gemeente Zaanstad:
Werkgelegenheid Zaanstreek
Eind 1972: 46.254
Eind 1978: 46.658
Stijging van + 0,9 % - Bevolking steeg met 2,8 %
Het achterblijven van de werkgelegenheid werd veroorzaakt door een daling in de industrie van:
Eind 1972: 22.556
Eind 1978: 19.169 = - 3.387
Daling van 15 %
Door een sluiting van Van Gelder zou dit met 3 % tot 18 % oplopen.
Werkgelegenheid Wormer
Eind 1972: 2.407
Eind 1978: 2.671
Stijging van + 11 % - Bevolking daalde met 2 %
Tussen 1972 en 1978 bleef de werkgelegenheid in de industrie gelijk en wel op een nivo van 1.385

Een sluiting van Van Gelder zou een daling van de werkgelegenheid in de industrie van Wormer betekenen van 43 %
Het zou 5 % betreffen van de beroepsbevolking van Wormer en 0,65 % van de beroepsbevolking van de Zaanstreek











Kaartje met geografische spreiding van woonplaatsen van VGP medewerkers per 01-09-1979
Overzicht plaatsbaar / moeilijk plaatsbaar personeel VGP per arbeidsbureau. Datering ?
Begeleidend schrijven bij Overzicht plaatsbaar / moeilijk plaatsbaar personeel VGP per arbeidsbureau.
Overzicht plaatsbaar / moeilijk plaatsbaar personeel VGP per arbeidsbureau per 12 maart 1980
Bedrijfsresultaten VGP 1967 - 1978
Papierproductie 1979 PM8, PM 11 en PM 22
Analyse bedrijfsresultaten van VGP vestiging Wormer. Datering 1979
Consequenties plaatsing M 105 (non-woven machine) in Wormer in vergelijking met plaatsing te Apeldoorn.
Datering 11 feb. 1980
Studie betreffende PM 11 en PM 22 - februari 1980
Commerciële mogelijkheden voor 4-meter breed asbest - Rapport McKinsey&Company - februari 1980

