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Mijne Heren, 

Hiermede informeren wij U nader over de ontwikkelingen die zich hebben voor- 
gedaan m.b.t. het voornemen van de Raad van Bestuur om P.M.b en P.M.8 te 
sluiten en de daaruit voortvloeiende personele consequenties. 

Zoals bekend heeft de Raad van Bestuur besloten om P.M.8 per 31-12-1979 uit 

bedrijf te nemen. T.a.v. P.M.b werd besloten dat een marktonderzoek zou 

plaatsvinden ter beoordeling van de afzet-mogelijkheden van het product 
van deze machine. Dit onderzoek zal in januari worden afgerond. 

Zoals in augustus 1979 aan U gemeld vervallen door het stoppen van P.M.b en 

P.M.8 ca 140 arbeidsplaatsen en waren ca 124 personen bij deze reorganisatie 

betrokken. 
De aanvankelijke leeftijdsopbouw van de overtolligen bedroeg per 22 aug. 1979: 

7k personen beneden 57} jaar en 
50 personen boven 57} jaar. 

Nadien zijn deze aantallen sterk afgenomen door verloop en herplaatsing. 

Bovendien werden 26 personen overgeplaatst naar de vestiging Velsen en hk per- 

sonen naar de Hamij Amstel-Zuid. 
Als gevolg hiervan zal een eventuele sluiting van P.M.b geen personele con- 
sequenties hebben, aangezien de overtolligen naar verwachting kunnen worden 

geplaatst op interne vacatures. 

Als gevolg van de sluiting van P.M.8 zijn op dit moment nog 16 personen niet 

herplaatst waarvan 9 personen boven en 7 personen beneden 57} jaar (zie bij- 

lage). Het betreft geen productie-personeel. Wij verwachten, dat misschien 
nog een enkeling van deze groep herplaatst zal kunnen worden, doch dat voor 
het overgrote deel een ontslag-vergunning zal moeten worden aangevraagd. 
Het ligt in ons voornemen de individuele ontslagaanvragen in de eerste helft 
van februari în te dienen. 

Voor een dergelijk aantal ontslag-gevallen is als bekend geen collectieve 
melding bij het G.A.B. nodig als aangegeven in de "Wet melding collectief 
ontslag''. Wij zullen wèl één dezer dagen nog eens opnieuw in contact treden 
met de Directeur van het G.A.B. Zaandam om met hem de situatie geheel door 
te spreken. 
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Indien het bovenstaande U aanleiding geeft tot nadere vragen, verzoeken 
wij U contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. 

Met vriendélijke groeten, 

/ ij \ \ \ \ 
s 

í „| \ De 

àl Alnher 
Directeur 
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Riilage 

Overtollig t.g.v. sluiting P.M.8 

Functie Sal.schaal Leeftijd Dienstverb. Geslacht 

Voorraadplanner 15 33 16 man 

Ass. ll afw.planner 14 62 48 de 

Inpakker/sorteerder 12 61 57 Ee 

Medewerker klantenservice 53 58 16 4 

Wertuigbouwk. tekenaar 18 3h 6 A 

Techn. adm. medew. 16 59 31 ik 

Baas werkplaats 19 59 42 nd 

le man draaierij 16 62 48 he 

Rayonbaas E.W. 19 59 OE he 

Procesmonteur EW. 14 21 hk 5 

Monteur M & R 14 22 3 Ĳ 

Ass. voorr. adm. 16 33 17 gi 

Ass. ll calc.afd. le 34 10 ze 

Chef Interne Dienst 51 61 23 de 

Schoonmaakster/kantinebed. 12 57 17 vi 

Tuinman 14 51 19 man (50% werkzaam


