
  

WORMER. + Het personeel van Van Gelder Papier te Weens ande 
4 hetrokken väkbonden zijn niet gelukkig met de uitspraken van de. 
_oorzitter van de raad van bestuur en zijn secretaris. Deze verklaarden: 
vorige week; (zie De Typhoon van'zaterdag) dat de=situatie bij het: 
Wormer bedrijf nog steeds zorgwekkend is en dat het een kwestie van 
timing is wanneer oplossingen gerealiseerd zullen worden. Vakbonds- 
bestuurder Y. Boersma (Industriebond NVV) zei gisteravond de top 
van Van Gelder deze uitspraken „hoogst kwalijk te nemen”. 

=De bedrijfsledengroep van NVV en NKV heeft vanmorgen in het 
Wormer bedrijf een pamflet met gelijkluidende kritiek onder het 
„personeel verspreid. … . … 

De heer Boersma zei gisteravond duide- drijf in stand te houden. Daar zijn wij 
"lijk teleurgesteld te zijn over de, houding. bepaald niet van gediend”, aldus Boersma. 
van de raad van bestuur van Van Gelder ……_… 5 à 
Papier. „We hebben vorig jaar met elkaar. Hij wees erop, dat de verliezen in het 
afgesproken, dat het bedrijf te Wormer „ Wormer bedrijf inmiddels zijn gehalveerd 
een jaar gelegenheid zou krijgen om uit de. …- van f 13 miljoen tot f 6,5 miljoen. „We 
moeilijke situatie te komen. Eris nueen zijn dus op de goede weg maar kunnen 
half jaar om en nu komt er zo’n serie geen ijzer met handen breken. Maar in 
uitspraken die naar mijn gevoel tot doel zo’n situatie moet de raad van bestuur 
heeft een bepaalde dreiging voor het be- juist steunen en niet een bedrijf nog eens 

d En extra onder druk zetten”. 5 Á 

Vm het pamflet, dat vanmorgen onder het 
ruim 570 man tellende personeel werd 
uitgedeeld, stelt de bedrijfsledengroep van 
de industriebonden binnen het FNV:„Dit 
is nu de zoveelste maal dat Van Gelder f 
Papier Wormer door de raad van bestuur 
negatief in de publiciteit wordt gebracht. 
Dit is duidelijk tegen. de‘ destijds. gemaakte 
afspraken met; vakbonden. en onderne-. 
„mingsraad “in”. Verder schrijft “zij: „De. 
raad van bestuur bereikt hiermee echter 

alleen dat de inzet van de mensen tot een. 
minimum wordt teruggebracht. Is dit een, 
eerlijke kans?” zo vraagt de bedrijfsleden- 
groep zich:af. „Ondanks deze stoot onder 
‘de gordel vindt het bestuur: van de indus- 
triebonden NVV:en NKV,dat de: geboden. 
kans:om werkgelegenheid in Wormer vei, 
lig te stellen moet worden benut’ 
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