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betreft: : J/OK 73,23.00(08) 2 september 1975, 
meerjarenplan 
V.G.P. & 

Beste vrienden, 

Op 29 augustus 1975 vond een bespreking met de Raad van Bestuur 
van V,G.P, plaats met als onderwerp het meerjarenplan 1975-1979, 
Op grond van ervaringen met betrekking tot het plan 1974-1978, 
stellen de vakbonden als voorwaarde dat voor men tot behandeling 
van het meerjarenplan 1975-1979 over zal gaan, de partijen eerst 
overeenstemming moeten hebben over de procedure, 

Het blijkt namelijk, dat bij de werknemers van V.G.P, nogal wat 
misverstand bestaat over het meerjarenplan en de rol van de V.V. 
hierbij. Zeer kort weergegeven komt het hier op neer: 
=het meerjarenplan is voornamelijk een zaak van kreten en de V.V, 
weigert hierop zaken te doen, 

„met betrekking tot de meerjarenplannen van V.G.P. onthouden de 
V.V. zich van mening, 5 

=pas wanneer er zich een konkrete situatie aandient, zullen de 
V.V, op centraal niveau op basis van de benodigde respektievelijk 
verstrekte informaties =in overleg met de leden en kaderleden= 
een beslissing nemen. 

—pas wanneer op centraal niveau overeenstemming is bereikt kan de 
verdere afhandeling in de betrokken vestiging op gang komen. 

De V.V, zal V.G.P. een concept-procedure doen toekomen in de loop 
van deze week, Vaststaat dat wanneer de partijen het over de pro= 
cedure niet eens kunnen worden de volgende bespreking d.d, 
11 september 1975 geen doorgang zal vinden, 

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop. 

Met vriendelijke groeten, 

  

A.P.G. de |Jong, 
distrik bestuurder,



Overleg- procedure inzake meerjarenplan Van Gelder Papier. 

Tijdens een bespreking op 29 augustus 1975 is met de drie 

industriebonden, de drie grafische bonden en de Unie BIHP 

de volgende procedure overeengekomen inzake de behandeling 

van de konkrete problematiek, voortvloeiend uit het vijf=- 

jarenplan 1975 — 1979 en volgende meerjarenplannen. 

In het stadium, dat: de beslissingen betreffende het gehe= 

le concern of delen van het concern nog geen definitief 

karakter dragen, zal centraal door de Raad van Bestuur met 

de vakorganisaties overleg worden gepleegd. 

Tijdens dit overleg zullen alle terzake noodzakelijk ge- 

achte resultaten van studies en motiveringen tijdig aan 

de vakorganisaties ter beschikking worden gesteld: 

Op centraal niveau zal eerst overeenstemming dienen te zijn 

bereikt -voor wat betreft de vakorganisaties in overleg 

met hun leden en kaderleden-, alvorens door Van Gelder 

Papier de onderhavige aangelegenheid om advies aan de des- 

betreffende ondernemingsraad (raden) wordt voorgelegd, 

Wel zal tijdens de bovenomschreven procedure de bewuste 

problematiek informatief worden besproken met de desbe- 

treffende ondernemingsraad (raden) onder verwijzing naar 

het bovenomschreven lopende overleg tussen Van Gelder 

Papier en de vakorganisaties.


