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Curricula vitae van de sprekers. 

Ing. J.R. Keuning, (1925), behaalde in 1953 zijn diploma werktuigbouwkunde 

aan de H.T.S. te Groningen. De voornaamste functies die de heer Keuning 

heeft bekleed, zijn: leider metaalkundig laboratorium Willem Smit & Co. N.V. 

te Nijmegen, en algemeen directeur Bofa N.V. In 1974 is de heer Keuning als 

president-directeur van de N.V. Gero fabriek benoemd, en hij vervult deze 

functie nog steeds. Tijdens zijn carriere heeft de heer Keuning enkele cur

sussen gevolgd, waaronder enkele op het terrein van de Marketing. 

Mr. H.H. Foppe, (1933), heeft rechten gestudeerd in Amsterdam en behaalde 

zijn doctoraal examen in 1959. Onmiddellijk daarna trad hij in dienst bij 

de Amsterdamsche Bank. In deze organisatie heeft hij talloze functies ver

vuld. De heer Foppe 1S enige tijd voorzitter geweest van de tarieven com

missie N.B.V. Sinds 1979 heeft de heer Foppe zitting in de raad van bestuur 

van de AMRO-bank. 

Drs. M. Davidse is geboren in 1930. Na zijn doctoraal examen economie 

behaald te hebben, is hij in 1957 in dienst getreden bij de N.V. Hoogovens 

te Ymuiden. De heer Davidse heeft binnen de afdeling personeelszaken van 

de Hoogovens verscheidene functies vervuld. In 1982 werd hij benoemd tot 

directeur Centrale Personeelszaken en Organisatie. Als nevenfuncties kunnen 

genoemd worden: lid van het algemeen bestuur van V.N.O. en lid van de Raad 

van de Arbeidsmarkt. 

Prof. Ir. C. Botter werd in 1928 te Medan (Indonesie) geboren. In 1955 

legde hij zijn doctoraal examen elektrotechniek af aan de TH Delft. 

Daarna is prof. Botter in dienst getreden van de N.V. Philips, alwaar 

hij tot eind 1970 verschillende functies heeft vervuld. In ditzelfde 

jaar is hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de bedrijfskunde (THE). 

Van zijn hand verscheen het boek "Industrie en Organisatie". 

Prof. Dr. D. Horringa, (1919), volgde een geodetische en een industrieel 

sociologische studie. Sinds 1951 werkzaam als organisatie- en bestuurs

adviseur in Nederland en Belgie. Mede-oprichter van Horringa & de Koning; 

sinds 1981 oud-lid. Buitengewoon hoogleraar Bedrijfskunde aan de THE. 

President-commissaris van het Koninklijk ingenieurs- en architectenbureau 

Haskoning te Nijmegen. Adviseurschappen bij ondernemingen en instellingen. 

Recente publiciteit inzake groeikansen voor innovatieve bedrijven en 

werkgelegenheid voor jongeren. 
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Drs. E.J. van der Hagen behaalde in 1962 zijn doctoraal in de sociale 

geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij is sekretaris en later 

direkteur geweest van de Centrale Kamer voor Handelsbevordering te Den Haag 

en vervolgens projektdirekteur van het International Trade Centre UNCTAD

GATT. Van 1974-1977 was de heer van der Hagen als onder-direkteur buiten

land werkz·aam bij de Ams'terdam-Rotterdam B,atik N. V. 

In 1979 werd hij benoemd tot president-direkteur van de N.V. Verenigde 

Bedrijven Nutricia. Van dit bedrijf was hij van 1966 commissaris en in 

1978/79 president-commissaris. 

De heer F.W. Hanko (1934) heeft na de LTS het vooropleiding diploma 

scheepsmachinist behaald. Hij is enige jaren werkzaam geweest als service

monteur. De heer Hanko is in 1973 in dienst getreden bij de industriebond 

CNV als distriktsbestuurder in de provincie Groningen. Per 1 maart 1980 

werd hij vervolgens benoemd in het hoofdbestuur. 

Zijn huidige funktie betreft in hoofdzaak aktiebestuurder naar bedrijfs

takken(Phi lips ,. Unilever) en. het pakket mede zeggenschap (OR, de ARBO 

en het bondswerk). 
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WAT DOET REORGANISATIES SLAGEN? 

1. De jaren zestig 

Als intern organisatie-adviseur werkend in de afdeling TEO binnen 
Philips heb ik mij in de beginjaren zestig met mede-adviseurs reeds 
het hoofd gebroken over slaagfactoren bij reorganisaties. Wij hadden 
tal van zeer uiteenlopende opdrachten tot reorganisatie achter de rug, 
die deels (vonden wij) waren mislukt, deel.s geslaagd en over een 
aantal waren wij eigenlijk onzeker. De meningen hierover liepen 
uiteen. 
Onze opdrachten lagen in die jaren hoofdzakelijk op het midden- en 
uitvoerend niveau van de organisatie. Op topniveau werden adviseurs 
(ook externe) binnen Philips eigenlijk niet ingeschakeld. Wij waren er 
meer voor de midden- en onderbouw, niet voor de topbouw. 
Bovendien stond er toen, zo dient men voor ogen te houden, een lichte 
bries voor de industrie, die helaas via harde wind voor vele 
ondernemingen is omgeslagen in harde storm. Wij werkten toen bijna 
uitsluitend aan ombouw- en renovatieopdrachten. Nu ligt de nadruk op 
afbouw. Ombouw hield nieuwbouw ~n afbouw in, in een zich compenserend 
proces, waar niemand grote moeilijkheden mee had. Het 
reorganisatie-onderwerp is heden ten dage inkrimpen, afbouwen. Een 
emotionele zaak. 

Uit de nauwgezette rubricering van gevallen en criteria, systematisch 
interviewen en over zichten maken kwam nauwelijks iets hards naar boven 
bij ons onderzoek naar slaagfactoren. WeI constateren wij, dat men weI 
onderzoekingen liet verrichten, omdat men geen andere mogelijkheid zag 
om een reorganisatie door te voeren. De door ons gehanteerde method en 
droegen bij tot het beter bespreekbaar en geaccepteerd rna ken van 
reorganisaties. Onderzoekmethoden zijn vaak vooral legitimatie- en 
acceptatiehulpmiddelen in onze rationele maatschappij. En legitimatie 
en acceptatie zijn doorslaggevende slaagfactoren. 
Een van de belangrijkste conclusies uit onze analyse luidde 
toendertijd: AIle betrokkenen inclusief de adviseurs hebben bij de 
beoordeling hun eigen referentiekaders. Zij hechten allen een andere 
preferentie aan de gehanteerde beoordelingscriteria. De 
preferentieschema's zijn verschillend, mede ingegeven door de positie 
waarin men verkeert gedurende onderzoek en reorganisatie. 
De een keek primair naar zakelijke lange termijn resultaten, de ander 
naar het rommelig, chaotische verloop van het onderzoek- en 
onderhandelingsproces. Een derde vond, dat hij te weinig had kunnen 
participeren in de besluitvorming, terwijl de vierde misselijk was 
geworden van het eindeloze "ge-oha", het vele overbodige overleg om de 
schijn van "democratie" en inspraak op te houden, terwijl de 
belangrijkste besluiten toch al lang waren gevallen. De via de 
reorganisatie gepromoveerde was doorgaans enthousiast; de 
weggepromoveerde had nog slechts bittere herinneringen. Het was alweer 
de zoveelste reorganisatie geweest in de laatste jaren. 

Het leek er weI eens op, dat het de leiding en de adviseurs bij de 
beoordeling meer om de knikkers en de overige betrokkenen meer om het 
spel ging. Sommige zagen het spel zelfs voor de knikkers aan. Zij 
wensten als einddoel niet de fusie, de automatisering, de 
voorraadverlaging en doorlooptijden, de prijsverhoging of 
kwaliteitsverbetering te zien, doch de nadruk te leggen op de wijze 
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waarop e.e.a. was verwezenlijkt. 
Oordelen waren gekleefd aan de positie van de "stake holder". Doelen 
en middelen verschoven met deze posities. 

Hoe dan ook, als uiteindelijke maatstaf geldt m.i. de waardering op de 
markt van het maatschappelijke nut van de betrokken organisatie. 
Reorganisaties dienen tens lotte uitzicht te geven op strategisch 
aantrekkelijk produktmarktcombinaties en een gunstige strategische 
concurrentiepositie. Hiertoe werd in de jaren zestig het 
business-port folio-management ontwikkeld. 

2. Het eigenbelang 

Ik heb het gevoel, dat bij reorganisaties het vechten voor het 
eigenbelang versterkt is gedurende de laatste twintig jaren van 
teruggang en dat dit vooral geldt binen de zgn. "beschermde sector" 
van onze maatschappij, die grotendeels met de zgn. non-profit sector 
samenvalt. Verdediging van rechtsposities en verworven rechten staan 
hier voorop. Zij kunnen dan worden verdedigd onder het mom van 
maatschappelijk nut en rechtvaardigheid. Reorganisaties behoren daar 
bijna tot de onmogelijkheden. In het onderwijs valt dit duidelijk waar 
te nemen. Zo ben ik persoonlijk betrokken bij de overdracht van een 
HAVO-top. De eerste zeven vragen van de mogelijk ontvangende school 
gaan aIle over hun rechtspositionele consequenties. Zonder blikken of 
blozen. 
Moest men zich rond 1970 blijkbaar schamen in de profitsector te 
werken omdat aan winst maken een kwalijke geur scheen te hangen, thans 
schijnt men zich te moeten schamen in de beschermde non-profit sector 
te werken, gezien het geprofileerde eigenbelang aldaar. Alhoewel, 
directeuren van failliete ondernemingen weten ook van wanten, zo 
blijkt uit krantenberichten. 

3. Het model van Greiner bi om- en afbouw 

Heimen Schotman geeft in een recente publicatie (1981) "Het beoordelen 
van het resultaat van reorganisaties" een overzicht van het op dit 
gebied gepubliceerde in de laatste jaren. Zijn conclusie is, dat de 
effectiviteit ervan slechts op langere termijn valt te beoordelen. 
Hoelang, vermeldt hij wijselijk niet. Over de interne effectiviteit 
ervan kan volgens hem met de door G. Kruyer en Rensis Likert 
beschreven methoden een redelijk oordeel op relatief korte termijn 
worden uitgesproken. 

Larry Greiner publiceerde in 1967 in Harvard Business Review zijn vaak 
aangehaalde artikel "Patterns of organizational change". Volgens hem 
dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan, wil men tot 
succesvolle reorganisaties komen. Deze zijn ondermeer: 
1. Er dient een externe en interne druk op de organisatie te bestaan 

en een laag moreel bij de betrokkenen. 
2. Er moet een nieuwe man komen met frisse ideeen. 
3. Ret recente verleden moet kritisch worden bezien door de top. 
4. De top zorgt voor een kritisch onderzoek door diverse 

organisatieniveaus, gevolgd door vele discussies gericht op 
alternatieve oplossingen. 

5. Met het uitgewerkte voorstel wordt proefgedraaid op kleine schaal. 
6. De succesvolle proef waaiert uit in de organisatie. 
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Dit klonk in 1967 zeer plausibel, positief humanistisch en 
participerend. Reorganisaties waren toen nog hoofdzakelijk gericht op 
ombouw van organisaties. De tijden zijn veranderd. 
Toen wij in 1975 ons werkcollege "Reorganisatievraagstukken" 
evalueerden kregen wij tot mijn verbijstering te horen, dat de titel 
de behandelde stof niet dekte. De kranten stonden toch vol over 
reorganisaties van bedrijven en dat sloeg op afbouw, afstoten, 
afslanking, sanering en sluiting van ondernemingen. Dat werd inderdaad 
nauwelijks behandeld in dit college. Wij waren nog geconcentreerd op 
de ombouw-problematiek. De grote sanering moest nog komen! Er bestond 
weinig actuele literatuur op dit gebied. Hij moest nog geschreven 
worden. Het werkcollege is sindsdien aangepast. Het opgeven domineert 
thans op grote schaal het ondernemen. De Silva wees bij zijn 
afscheidsrede al fijntjes op de dubbele tegenstelling bij ontleding 
van deze twee werkwoorden. Het nemen wordt geven, het onder wordt op. 
D. Horringa wees mij erop, dat reorganiseren in de jaren dertig 
afstempelen van aandelen betekende. 

In het begin heb ik geconstateerd, dat vele ondernemingen en 
(semi-)overheidsinstanties in zware storm verzeild zijn geraakt. Bij 
lichte bries is de aandacht gericht op positie- en koersbepaling. De 
kans op in slaap sukkelen, het kalm aan doen en overtollig vet kweken 
zijn daarbij niet geheel denkbeeldig. Bij zware wind zal gehoosd 
moeten worden, de te hoog geladen ballastt worden verwijderd en de 
reserves aangesproken. Bij zware storm gaat het primair om te 
overleven, waarbij de windrichting de koers bepaalt en het wrakke tuig 
gekapt wordt. Zo wordt het karakter van reorganisaties bepaald door de 
economische weersomstandigheden. 

Het moge cynisch klinken, maar in het model van Greiner wordt in ieder 
geval bij ook volledige succesvolle afbouw als reorganisatie aan punt 
1, de externe druk en het lage moreel, voldaan. Bij stagnerende 
omzetten, toenemende kosten en hoge credieten zijn de winsten te laag 
om behoorlijk te investeren noch in vast activa, noch in immatteriele 
innovaties, die vee I te riskant zijn. De winsten slaan om in 
verliezen; de limiet van het bankcrediet wordt overschreden. De fiscus 
dreigt en legt boedelbeslag. De bedrijfsvereniging wordt lastig. 
Leveranciers eisen boter bij de vis. De directeur zit meer bij zijn 
crediteuren dan bij zijn potentiele debiteuren. Debiteuren worden niet 
meer benaderd als potentiele afnemers doch als potentiele dubieuze 
debiteuren. Over externe druk valt hier niet te klagen. De crisis is 
ontstaan en de reorganisatie als ongeplande afbouw is daarmee 
ingeleid. 
De nieuwe man met frisse ideeen (punt 2) zal hier de bewindvoerder, 
curator of regeringswaarnemer van E.Z. moeten wezen. 
Zonodig samen met de bank zal de kritische blik op het recente 
verleden (punt 3) worden gericht. 
Het analytisch onderzoek (punt 4) zal gericht kunnen zijn op het op 
enige manier redden van levensvatbare delen en het omzeilen van 
artikel 1639 B.W. 
Punt 5, het proefdraaien op kleine schaal is hier enerzijds te 
interpreteren als het een voor een overdragen van de gezonde delen, 
anderzijds als het sluiten van enkele afdelingen of werkmaatschappijen 
uit de failliete boedel. Kopers voor de gezonde delen zijn altijd weI 
te vinden onder het adagium, dat de mooiste bloempjes zijn te plukken 
aan de rand van de afgrond. 



Ook het op eigen benen verdergaan in afgeslanktevorm kan ook tot de 
slaagvarianten van de reorganisatie horen. Uitgeslapen slimmerikken 
bedenken daarbij juridische constructies waarbij gebruik valt te maken 
van de WIR-premie bij de overdracht van de activa. De argelozen niet. 
Het uitwaaieren van de succesvolle proef in de organisatie (punt 6) 
zal ook in deze situaties gelden. Er is tenslotte ook sprake van 
succesvolle afbraak als de voorgeschreven procedures, wetten en 
regels, maar worden gevolgd. Succesvol voor de curator, de bank en de 
overlevenden, de blijvers. 

4. Het begrip reorganisaties 

Bezien we schematisch de aandachtsvelden in het reorganisatieveld 
gedurende laatste decennia dan krijgen we voor Nederland het volgende 
te zien. 
In de jaren twintig werden de reorganisaties gestuurd door de grote 
opbouw, gevolgd in de jaren dertig door een beleid gericht op 
overleven, een zgn. survival policy. 
De jaren veertig waren die van stilstand en na 1945 die van herstel. 
De jaren '50 en '60 waren die van de op- en uitbouw, ondermeer in de 
vorm van acquisities en fusies. Vooral na 1975 komt de klad erin, 
leidend tot afbouw en afslanking. De eerste aanzetten hiertoe zijn te 
vinden in het jaar 1965. Vanaf dat jaar is de teruggang in de 
werkgelegenheid in de nijverheidssector in Nederland drama tisch te 
noemen. Dit is mede veroorzaakt door het beleid van grote 
ondernemingen, die de door hen opgebouwde achterwaartse integraties 
afbouwden. Uitbesteden komt meer en meer in de plaats van 
herinvesteren. Het is goedkoper en maakt je flexibeler. 
Na 1975 zou men geen initiatieven meer kunnen vinden om de 
SER-fusiecode uit te werken, eerder een SER-deconfiturecode. In het 
boek .. Als sanering dreigt ..... (1980) wordt dit door de 
FINEM-werkgroep de afbouwcode genoemd. 
Bij Ansoff vinden wij in de jaren zestig als strategische richtingen 
in zijn diversificatiematrix slechts de verticale, horizontale en 
diagonale uitbouw. Vijftien jaren later wordt deze matrix aangevuld 
met specialisatie, contractie en ~luiting. Een volledige 
herorientatie. 

5. Het fusie-falen 

De jaren '60 en '70 Z1Jn nu al voor de industrie de geschiedenis 
ingegaan als die van de fusies. Zo ontstonden er concerns als 
VMF-Stork, RSV, OGEM, Nederhorst, IHe-Holland, Volker-Stevin, Estel, 
Fokker-VFW, Kon. Scholten-Honig en Meneba, Naarden International, 
Internatio-Muller, KNSM, AKZO, KBB, Hagemeyer, Heidemij, Pakhoed, 
Holec, Technische Unie, Nutricia, KNP en van Gelder Papier, Tomado, 
Textiel- en Wolgroepen en vele kleinere. Voor insiders bekend als 
evenzovele mislukkingen of bijna mislukkingen. De fusies waren op zich 
misschien geslaagde reorganisaties op korte termijn, op lange termijn 
waren de meeste, dat zeer zeker niet. De gemeenschap heeft het fuseren 
vele miljarden guldens gekost. Gebrek aan capabel Nederlands 
management wordt weI als oorzaak genoemd. Uit een recente analyse van 
faillissementen blijkt dit inderdaad het geval te zijn in het 
merendeel der gevallen. 

Had men het in de jaren '60 over synergetische effecten van de 



samenbouw van werkeenheden tot grotere eenheden, in de jaren zeventig 
kreeg men gezien het bovenstaande meer oog voor de zgn. negatieve 
synergetische effecten. Helaas bleek 2+2 geen 5, maar overwegend 3 te 
zijn. Een kwestie van verkeerd afronden. Fuseren is meer dan partner 
search en acquisitie; de integratie op het middenniveau als 
reorganisatie blijkt de lastigste fase te zijn. 

6. Het gewicht van procedures 

Laten we na deze historisch getinte beschouwing van reorganisaties in 
en onder de top (de bovenbouw), kort bij reorganisaties van de 
middenbouw en onderbouw stilstaan. Deze komen nog steeds het meeste 
voor. 

Bij reorganisaties dient men niet aIleen de procedures voor het 
reorganisatieproces zelf goed in de gaten te houden, maar tevens het 
feit, dat bij reorganisaties zowel het beleid, de structuur, de 
procedures als de personele bezetting van sleutelfuncties zullen 
moeten worden herzien. Onder beleid versta ik hier zowel het 
ondernemingsbeleid ten aanzien van de produktmarktkeuze, als het 
bedrijfseconomische, sociale, logistieke en kwaliteitsbeleid. Onder de 
procedures valt o.m. de informatievoorziening ten behoeve van de 
besturing. De structuur omvat hier zowel de organisatie- als in 
infrastructuur. 
Is de doelstelling van de reorganisatie een betere besturing of een 
beter projectbeheer dan zal de nadruk op de procedures liggen. Ligt 
het accent op verbetering van de discipline of het moreel dan zal zij 
liggen op de personele bezetting. Bij taakverruiming zullen structuur 
en opleiding centraal liggen. Bij decentralisatie zal de 
beleidsformulering aIle aandacht verdienen. Enzovoorts. 

Ten aanzien van reorganisaties zijn de laatste tien jaren ondermeer de 
wetten inzake de ondernemingsraad, medezeggenschap onderwijs en 
universitaire bestuurshervorming een belangrijke rol gaan spelen. 
Daardoor zijn fikse machtsverschuivingen binnen organisaties 
opgetreden. Met de wet in hand worden de laatste jaren bij de 
onderhandelingen over reorganisaties wederzijds de bevoegdheden en 
procedures scherp in de gat en gehouden. In dit onderhandelingsproces 
kunnen beiderzijds onafhankelijk experts of commissies van wijze 
mannen worden ingeschakeld bij tWijfel aan de juistheid van gegevens 
en voorspellingen, en om het gezicht naar de achterbannen niet te 
verliezen. Door de OR kunnen partiele positieve adviezen worden 
gegeven, ingebed in een eisenpakket. De relatie directie -
ondernemingsraad is een kwetsbare. De problematiek inzake de 
structurele conflicten tussen centrale en lokale ondernemingsraden 
laat ik, gezien de mij opgelegde beperkingen, buiten beschouwing. !wee 
voorbeelden met licht commentaar ter afsluiting van deze materie. 

1. Gezien de dalende tendens in de afzet van een der produkten acht de 
directie het noodzakelijk de 3-ploegendienst te wijzigen in een 
2-ploegendienst, en de 2-ploegendienst in dagdienst. De directie 
legt haar voornemen voor aan de ondernemingsraad voor advies op 
grond van artikel 25, lid Ie van de WOR. Zij zet uiteen, dat de 
productiviteit op peil moet blijven om het gehele bedrijf gezond te 
kunnen houden. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De CAO 
regelt de overplaatsingen en loonaanpassingen. Er zullen technische 
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aanpassingen moeten plaatsgrijpen in de betrokken 
productie-afdeling; enkele machines moeten worden toegevoegd, 
andere verplaatst. Bovendien deelt zij mee, dat de OR een advies 
over de reorganisatie "as such" dient uit te brengen en daarna een 
toezichthoudende taak heeft op de uitvoering van die reorganisatie. 
Twee weken later stuurt de OR een reactie, waarin ze laconiek voor 
de goede orde mededeelt, dat zij de aanvraag verandert op basis van 
artikel 27, lid Ic WOR en dienovereenkomstig zal handelen. Over 
procedures gesproken. De OR vindt dat de werktijden worden 
veranderd, zodat zij geen advies moet geven, maar instemming moet 
verlenen. De directie reageert binnen enkele dagen met citaten uit 
het Kluwer Handboek en de VNO-uitgave inzake de WOR. Sorry stelt 
zij, U bent abuis. Indien de werktijd als zodanig gewijzigd zou 
worden, dan weI. Dit is echter niet het geval. Zij hoopt met deze 
reactie te hebben bijgedragen aan een vlot verloop en ziet het 
advies gaarne tegemoet. 

2. Het regeeraccoord verplicht minister Deetman verreikende 
bezuinigingsmaatregelen te nemen. Bezuinigingen zijn ook in de 
universitaire wereld noodzakelijk. Hij stimuleert het ontstaan van 
een landelijke commissie Taakverdeling en Concentratie en ziet bij 
voorkeur een situatie waarin hij met deze commissie gemandateerd 
overleg kan plegen (Over procedures gesproken!). Anders zal de 
bewindsman zelf een eigen plan c.q. beleidsvoornemens, zoals dat 
heet, naar de Academische Raad en de instellingen sturen. 
De THE moet de komende jaren "slechts" ca. 8 miljoen gulden op 
personeelskosten besparen komt uit dit over leg (van de 258 miljoen 
totaal). De afdeling Bouwkunde moet het hardst bloeden met ca. 34 
personen minder, zo deelt het College van Bestuur via de pers mede. 
Het stelt, dat dit aIleen mogelijk is door een zware reorganisatie 
van de afdeling, waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. 
Over de afdeling Werktuigbouwkunde publiceert het college heel 
cryptisch: "Gedwongen ontslagen zijn waarschijnlijk onvermijdelijk, 
ook al zijn de voorwaarden voor verdere afslanking reeds geschapen 
door een recente reorganisatie van de afdeling in vier vakgroepen" • 
. Het OOP (Overlegorgaan Personeelszaken) tekent onmiddelijk bezwaar 
aan bij de voorzitter tegen de gevolgde procedure. De term 
"gedwongen ontslagen" had niet mogen vallen, voordat overleg met 
het OOP had plaatsgehad. De voorzitter van het C.v.B. geeft deze 
procedure-fout ruiterlijk toe. Een weg terug zal er toch weI niet 
zijn. 

Er zijn bij afbouw heel wat reorganisaties vertraagd door 
procedure-fouten van de initiatiefnemers. Veelal slechts leidend tot 
uitstel van executie na marginale wijzigingen. 

In "The science of muddling through", vrij vertaald in "De wetenschap 
van het doorrotzooien" (hetgeen veel minder wetenschappelijk klinkt) 
wijst C.E. Lindblom er op, dat bij grote tegenstellingen, geringe druk 
en machtsevenwichten slechts "kleine stapjes nemen" als enige 
alternatief overblijft *. 
Voor doorbraken zijn dan drammerige, onpopulaire, vasthoudende teckels 
met gevoel voor het politiek haalbare nodig. anders blokkeren 
procedures en verworven rechten de reorganisaties en gebeurt er weinig 

, Dit heet een increment eel beleid. 
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tot niets. De verantwoordelijken kunnen de zaken bewust slechter laten 
lopen of zwartgalliger voorstellen, -om geforceerd noodzakelijk geachte 
reorganisaties door te drukken. De tegenstrevers zullen daarentegen op 
de lichtpuntjes wijzen, die zij aan horizon denken te ontwaren om 
zodoende de voor hen nare besluiten op te schorten. Voor snelle 
afbouwacties moe ten de zaken eerst goed slecht gaan. 

Of de door Deetman geinitieerde reorganisaties zullen slagen, wie zal 
dat wanneer kunnen beoordelen aan de hand van welke criteria? In "Vrij 
Nederland" van 19 februari j.l. valt al te lezen, dat e.e.a. tot 
submarginale situaties zal leiden, wat in rondborstige Nederlands 
blijkbaar staat voor een kolerezooi. 

7. Conclusie 

Op wat reorganisaties doet slagen is m.i. geen objectief antwoord te 
geven. Ret verschillend taxeren van onzekere toekomstige 
ontwikkelingen speelt hierbij ondermeer een doorslaggevende rol. Ret 
minste is, dat eerst een typologie van reorganisaties wordt ontwikkeld 
om antwoord te kunnen geven. De diversiteit aan reorganisaties is te 
groot om te generaliseren. 
Wie het weI denkt te weten mag het van mij zeggen, waarbij de sprekers 
van vandaag als eersten een poging mogen wagen. 

C. Botter, maart 1983. 



ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN DE ONTVLECHTING VAN ESTEL VOOR HOOGOVENS 

1. Estel is in 1982 ontstaan door een fusie "over de grenzen van het Duitse 
staa1bedrijf Hoesch en het Nederlandse staalbedrijf Hoogovens. Tussen beide 
ondernemingen bestond reeds een langdurige samenwerking. 
Achtergronden van de fusie: 
- verstevigen concurrentiekracht 

· Hoogovens: kustbedrijf met gunstige 1igging voor massa-productie van 
staal en wa1serijproducten (kostprijs, export) 

• Hoesch: belangrijke staalverwerking, grote thuismarkt. 

- schaalvergroting in de staa1industrie 
• technologische vernieuwingen. Grotere productie-eenheden 
• omvangrijke investeringen per productie-eenheid 
• noodzaak aansluiting van de capaciteiten in de productieketen. 

- concentratiebewegingen binnen de Europese staalindustrie met de 
verwachting dat uiteindelijk 8 g 10 Europese massa-staalbedrijven het 
industriele patroon zouden bepalen. 

2. Eind 1981 bleek dat de fusie niet kon worden gehandhaafd. De formele 
ontvlechting is in november 1982 een feit geworden. 
Oorzaken.: 
• de sinds 1975 opgetreden structurele crisis in de staalindustrie. In 

plaats van de verwachte groei van 3 g 4% jaar een terugval in 1975 van 
20%. Sindsdien gemiddeld een stabiliteit op dit lage niveau. 

• steunoperatie van de nationale overheden aan de staalindustrie, met 
uitzondering van Duitsland en Nederland. 

· voorwaarde voor steun aan de Duitse staalindustrie tot vergaande 
samenwerking van de Duitse staalindustrie. 

3. Organisatorische aspecten van de ontvlechting. 

Estel kende 4 divisies: Staal 
Staalverwerking 
Handel 
Di versificatie. 

Kenmerkend: een operationale holding, sterk accent op centrale besturing. 
Raad van Bestuur in veel aangelegenheden gemeenschappelijk besluitend. 
Vraagstelling bij ontvlechting: welke organisatorische opzet van Hoogovens 
- nieuwe stijl? 

Alternatieven 

• Concern structuur van beperkte opzet. 
.Staalbedrijf met staalverwerking als "captive user" van de 

staalactiviteiten en handel als onderdeel van het verkoopkantoor voor 
walserijproducten. Diversificatie-ondernemingen beheren als deelnemingen 
van het staalbedrijf. 
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Criteria voor gemaakte keuze: 

• Strategische overweging: op langere termijn breder draagvlak nodig dan 
staal. 

• Voor relatief kleine "niet staal" onderneming ander management dan het 
grote staalbedrijf. 

· Eigen markten en eigen marktbenadering van de "niet staal" ondernemingen. 
• Specifieke verantwoordelijkheid RvB voor bepaalde functionele gebieden. 

Gekozen voor concern-structuur met vennootschappelijke verantwoordelijkheid 
bij de gezamenlijke Raad van Bestuur. 

Voor de operationele activiteiten twee divisies: 
• Staal 
• Diversificatie en Staalverwerking (incl. Handel). 
Elke divisie onder leiding van een lid van de Raad van Bestuur. 

Voor de functionele gebieden: 
• financien 
· centrale controlling 
• ondernemingsplanning 
· peorsoneelsbeleid 
zijn leden van de RvB verantwoordelijk. 

De raad van bestuur wordt ondersteund door centrale stafafdelingen. 

De nieuwe organisatie heeft dus zowel lijn- als functionele kenmerl:en. 

4. Organisatie van de divisies 

• Staaldirectie o.l.v. lid RvB met comites Bedrijfsvoering, Technologische 
Ontwikkeling, Commerci~le Ontwikkeling. 

• Diversificatie en Staalverwerking, groot aantal naar aard en omvang 
gespreide ondernemingen. O.l.v. lid RvB, bijgestaan door twee directeuren 
voor bepaalde groepen ondernemingen. 

• Iedere divisie heeft een eigen controlling-functie. 
• Iedere divisie heeft in beperkte mate eigen stafondersteunirig. 

Op concern-niveau centrale stafafdelingen, die zowel door de RvB, voor de 
divisies als voor de dochterondernemingen werken. 
Vestigingsplaats centrale hoofdkantoor in de IJmond bij de 
hoofdactiviteit Staal. 

5. Voorbereiding van ae nieuwe organisatie door een speciale projectgroep. 
Gedachtenontwikkeling getoetst in gesprekken met extern adviesbureau. 

6. Bijzondere aandacht geschonken aan: nieuwe identiteit, communicatie
patroon en "nieuw elan". 

7. Na genomen principebesluit is advies gevraagd aan de Centrale 
Ondernemingsraad. Voorts aan de Ondernemingsraad van het Staalbedrijf 
IJmuiden voor de benoeming van het lid van de RvB als voorzitter van de 
Directie Staal. 

8. Vakorganisaties, de Centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad van 
het bedrijf IJmuiden zijn regelmatig geinformeerd over de voortgang van de 
ontvlechtingsbesprekingen en de daarmee samenhangende veranderingen. 

M. Davidse 
8 februari 1983 
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HERORIENTATIE NUTRICIA 

Alvorens in te gaan op de specifieke situatie binnen ons bedrijf zou ik 
kort de macro economisch-sociale achtergrond willen schetsen, waar wij 
vanuit gingen en nog steeds gaan. 

Maatschappelijk is het bedrijfsleven en in bijzondere mate de industrie in 
het "verdomhoekje" terecht gekomen. Vele kwalen van onze maatschappij 
worden toegeschreven aan de houding en het optreden van de industrie. Wij 
zijn uit op winstbejag, zijn milieuverpesters, zijn belastingontduikers, 
hebben geen begrip voor medezeggenschap en voeren een slecht management. 
Soms stelt men zelfs de vraag of de ondernemingsgewijze productie nog weI 
bestaansrecht heeft. 

Ret is mede vanuit deze optiek dat wij moeten opereren en wij moeten ons 
dat realiseren. Dit betekent nog niet dat wij het ook moeten aanvaarden. 
Rebben wij ons maatschappelijk niet teveel, ook juist mentaal, in een hoek 
laten plaatsen, waardoor wij wellicht ook binnen onze onderneming niet 
altijd de juiste prioriteiten stellen. Wij ondernemers - want dat zijn wij 
toch en geen beheerders - moeten een zekere ruimte krijgen om te kunnen 
ondernemen. De weegschaal van de regulatie en betutteling is echter 
doorgeslagen en staat op "tilt". Wij moeten ons als zodanig daartegen in 
aIle duidelijkheid verzetten, want ons bestaansrecht is of wordt aangetast. 
Vanuit de hoek naar het midden van de kamer; dit duidelijk te stellen 
extern, maar vooral intern is een pre-conditie. Wellicht kunnen wij daar 
gezamenlijk meer aan doen. Een wat grotere aggressiviteit van onze kant zou 
kunnen helpen. 

Ais ondernemers zijn wij van natura optimisten, dat moet ook, maar W1J Z1Jn 
vooral ook realisten. Wij zijn ook progressief - hoe blijven wij anders in 
de markt - hoewel wij veelal maatschappelijk als conservatief bestempeld 
worden. 

Deze achtergrond heeft veel te maken, ook qua mentaliteit, met 
herstructurering van een bedrijf en de omslagfunctie die daarvoor nodig is. 

Wij hebben in 1979 een aantal uitgangspunten geformuleerd - deze zouden 
vandaag even goed, misschien nog weI meer gelden - van waaruit wij onze 
positie hebben bekeken. Deze waren: 

1. Doel van de onderneming is winst in continulteit. 
2. Overheden zullen je problemen niet kunnen oplossen, dat moet je zelf 

doen. 
3. Politiek staat de ondernemer zwak. 
4. Macro-economisch zal de komende jaren de situatie verder verslechteren. 
S. Veranderingen worden uiterst moeilijk aanvaard. 

Deze uitgangspunten zijn niet aIleen gebruikt bij onze verdere 
beleidsbepalingen, doch zijn ook aan aIle betrokkenen medegedeeld. 
Tegelijkertijd hebben wij aan iedereen verteld dat de situatie ernstig was 
en dat wij van plan waren er fundament eel iets aan te doen met 
waarschijnlijk grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 
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Ik realiseer mij dat onze aanpak zeker niet in aIle gevallen de juiste zal 
zijn. Ieders probleem is immers weer anders en vraagt ook andere 
antwoorden. Voor ons bedrijf hebben de genomen maatregelen weI enig succes 
gehad. 

Situatie Nutricia 1978 - 1979 

1. Beleids-strategisch 

2. Financieel 

3. Toekomst perspectief 

4. Sociaal 

Sub 1. Beleids-strategisch 

· eind '60 begin "70 gekozen voor diversificatie 

sub 2. 

sub 3. 

• geen sterkte-zwakte analyse 
• weinig duidelijkheid doelstellingen 
• geen keuze gemaakt vanuit Nutricia 
• alleenn financiele projecties 

Aanvankelijk ging het goed tot redelijk, doch: 
• grote veranderingen in markten 
• grote veranderingen in kosten (oliecrisis) 
· grote veranderingen in sociale ontwikkelingen 
• grote veranderingen in overheidsbeleid 

Reactie: 
· diepte-investeringen/te grote capaciteit 
• verandering organisatie/overlegstructuren 
• perspectief studies/motivaties. 

Financieel 

1973 1975 1978 

bedrijfsresultaat 25.543 20.934 11.149 

1979 

609 
liquiditeit (netto) +11. 828 +9.343 -18.740 -5.163 

Toekomstperspectief 

• sterke erosie winst-capaciteit 
· grote financieringsbehoefte 
· verdere terugloop vermogensverhoudingen 
• weinig rnogelijkheden bij voortzetting activiteiten tot 

structuurverbetering te komen 

sub 4. Sociaal 

• demotivatie medewerkers te groot 
• meer een "praat-club" dan "doe-club" 
• onderling grote spanningen. 
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Omslagfunctie 

Uitgangspunten 
1. Liquiditeit op korte termijn verbeteren. 
2. Afstoten van activiteiten (negatief). 
3. Strategisch plan ontwikkelen wat we willen en kunnen (positief) 
4. Plan uitvoeren (geen compromissen). 
5. Tijdslimieten stellen en zich daaraan houden. 
6. Organisatie vereenvoudigen - top down (presidentieel model). 
7. Door verbetering resultaten motivatie verbeteren. 
8. Geluk. 

Strategisch plan 
fundament eel - sanering - opportunisme 
van opportunisme naar fundamenteel. 

Strategisch plan 

• met behulp van consultant (McKinsey) 
• sterkte-zwakte analyse 

marktgericht 
• kiezen als ondernemer uit de varianten 

conclusie (voor Nutricia): specialisatie op basis van 
traditie/innovatie 
internationalisatie; specialisatie 
betekent deelmarkten Benelux wordt 
als markt te klein. 

Enkele ratio's strategisch plan 

1. verhoog toegevoegde waarde 
2. verhoog de omzet per werknemer 
3. verlaag de personeelskosten in percentage van de omzet 
4. verhoog de omzet buitenland t.o.v. binnenland 
5. verhoog het aandeel buitenland van het personeelsbestand 
6. verbeter de vermogensverhoudingen 
7. verbeter de liquiditeit 
8. concentreer de omzet op bepaalde producten (R&D) 

Actieplan voor Nutricia 

1. Concentreer consumentenproducten met de hoogste toegevoegde waarde op de 
Benelux. 

2. Concentreer zuigelingenvoedingen ontwikkeling op ontwikkelingslanden. 
3. Ontwikkel enterale voedingen in West-Europa/Amerika. 
4. Beendig aile andere activiteiten; bij voorkeur afstogen (verkoop): 

• REMIA 
• LUYCKS 
• SVZ 
• overige activiteiten beeindigen met te lage TW 

Doel 

1, 2, 3: winsgevende groei 
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4 : verbetering rentabiliteit en vermogensverhoudingen 

Uitvoering 

1. Ga er van u1t dat tegenstand groot is. 
2. Stel in overleg t1jdschema vast en wijk hiervan niet af (vakbondenl 

ondernemingsraad). 
3. Zorg voor volledige steun van de raad van commissarissen. 
4. Informeer iedereen over de voortgang. 
5. Doe concessies - soms grote - om het gestelde doel binnen het tijdschema 

te realiseren, maar doe het in ieder geval weI. 

Resultaten 1979 - 1982 

1979 

verkoop Remia 
1 oktober 

verbetering + 20.000.000 

Verloop toegevoegde waarde 

1978 

43,7% 

x 
1979 

42,7% 

1980 

46,0% 

1980 

verkoop Luycks 
1 juli 

+ 12.000.000 

1981 1982 B 

47,8% 48,5% 

TW = netto omzet minus materiaalkosten 

Omzet per werknemer 

x 

1981 

aankoop Cow & Gate 
1 april 

- 20.000.000 

1978 1979 1980 1981 1982B 

f. 163.000 f. 177.000 f. 197.000 f. 225.000 f. 250.000 

Personeelskosten in % van de netto omzet 

x 
1978 1979 1980 1981 1982 B 

24,45% 24,67% 23,87% 21,40% + 20% 

Omzet buitenland in totale omzet 

x 
1978 1979 1980 1981 

38,9% 40,6%' 45,2% 53,9% 
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verkoop SVZ 
27 december 

+ 45.000.000 



Personeelsbestand binnen- en buitenland 

x 
1978 1979 1980 1981 1982 B 

binnenl. 2.798 2.524 1.986 1.820 1.461 
buitenl. 546 547 526 786 910 

totaal 3.344 3.071 2.512 2.606 2.371 

Vermogensverhouding 

x 1e 1/2 jaar 
1978 1979 1980 1981 1982 

eigen vermogen 
% totaal vermogen 26,7% 28,5% 31,0% 35,2% 38,2% 

garantie 
% totaal vermogen 37,7% 39,9% 42,4% 44,2% 47,2% 

Verloop productiemix 

x 
1979 1980 1981 1982 B 

consumenten producten 37,7% 43,4% 40,7% 47,7% 
zuigelingen/enterale producten 13,7% 19,2% 28,6% 33,3% 
snacks en gedroogde producten 8,2% 10,2% 9,3% 9,7% 
andere producten 5,3% 8,0% 7,6% 9,3% 
producten verkochte bedrijven 35,1% 19,3% 13,8% 

Rentabiliteit 

x 
1978 1979 1980 1981 

brute winst 7.903 % 4.457 15.906 27.717 
netto winst 4.508 % 3.258 7.903 16.816 

Voornaamste problemen 

1. overheidsbeleid: • lonen/prijzen 
· belastingpolitiek 
• milieu 
• regulering 

2. ontwikkeling kapitaalmarkt 
3. EEG-beleid 
4. kosten marktontwikkeling/research development 
5. koopkrachtontwikkeling 
6. consumentisme 

Kenmerken omslag functie 

1. doe gericht 
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2. marktgericht 
3. R&D-gericht 
4. armslag vergrotend 
5. compromisloos 

Omslag functie 

- Bij verbetering van resultaat ontstaat binnen het bedrijf ook een mentale 
omslag functie (moreel). 

Resultaten 1980 (netto) 1e halfjaar ~ 600.000,= / 2e halfjaar 
~ 7.200.00~ 

- Medio 1980 ging iedereen aan het werk van "praatclub" naar "do-club". 

E.J. van der Hagen 
24 februari 1983 
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REORGANISATIE N.V. GEROFABRIEK VANAF 1973 

Aan het begin van m1Jn betoog over de reorganisatie van N.V. Gerofabriek 
wil ik enige belangrijke zaken vermelden van de geschiedenis en structuur 
van het bedrijf. 

Geschiedenis en structuur van het bedrijf 

Na de voorlopige surseance van betaling, die aan de N.V. Gerofabriek op 
19 januari 1973 werd verleend, is vooral gedurende de periode totdat de 
surseance werd beeindigd in februari 1976 de berichtgeving over Gero 
sterk toegenomen. . 
De pers roerde zich duchtig, zo ook sommige politici, vakbonden, 
crediteuren, concurrerende bedrijven, het Ministerie van Economische 
Zaken en last but not least de werknemers, die bij de dreigende 
inkrimping betrokken waren. 
Men was geschokt over de gang van zaken bij Gero, temeer daar de merknaam 
Gero in de bestekwereld zo bekend is, dat deze bijna tot een soortnaam is 
geworden. 

De Gerofabriek te Zeist werd in 1912 opgericht met als doel lepels, 
vorken en aanverwante artikelen te fabriceren. De eerste steen werd toen 
gelegd voor een voor Nederland geheel nieuwe industrie. 
In hoofdzaak werd er toen als grondstof alpaca, bestaande uit 65% Cu., 
23% Zn. en 12% Ni., gebruikt. Een klein gedeelte werd verzilverd 
(Gero-Zilvium). Men begon met ca. 40 werknemers. 

Tijdens de moeilijke jaren 1914-1918 bood de Nederlandse defensie 
uitkomst. Knopen, taillehaken, emblemen, alles wat het soldatenpak 
versierde kwam van Gero. Rond 1920 begon men te exporteren naar Belgie, 
Scandinavie, Zuid-Amerika en Indie •. De fabriek werd uitgebreid, evenzo 
het artikelenpakket. Men begon in Zilvium aIle mogelijke luxe artikelen, 
servieswerk en hotelgereik in zware kwaliteit te produceren. 
Een betere grondstof, het Zilmeta metaal, bestaande uit 18% Cr., 8% Ni. 
en 74% ijzer, deed omstreeks 1930 zijn intrede. Door de vlekvrijheid van 
dit metaal werd het op grote schaal toegepast, vooral daar waar een 
intensief gebruik gevraagd werd. 
Zo werden vrijwel aIle keuken in de grote Nederlandse mailboten met Gero 

.Zilmeta uiterust. 
De onderneming kwam moeizaam de dertiger jaren door, maar in 1937 neemt 
men de eigen fabricage van messen ter hand. Bij het uitbreken van de 2e 
wereldoorlog werkten er in Zeist + 900 mensen. 
Na de oorlog kende het bedrijf een grote bloei, in 1957 waren in Zeist + 
1.350 mensen werkzaam. 
De kwaliteit van de artikelen lag en ligt ruim boven het gemiddelde, de 
marktpositiie in de zestiger jaren schommelde rond de 50% in Nederland. 
Gero telde productiebedrijven in Zeist, Hilversum en sedert 1947 in 
Nieuw-Weerdinge. Deze laatste is uitgegroeid van een polijstwerkplaats 
tot de in 1971 tot stand gekomen Centrale Bestekfabriek. 

In de zestiger jaren was Gero een gezonde onderneming. Zwak te noemen was 
de hoge arbeidsintensiteit, het eenzijdige productenprogramma en het 
afzetgebied, de grote artikelen hoeveelheid, de lange serviceverlening en 
een ti jdrovende ambachtelijke productie. 
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Dit inziende, werd de weg ingeslagen naar marktverbetering. In de jaren 
1963/1965 werden toen de volgende maatregelen getroffen: 

- In Belgi~ werd voor ca. f. 3.000.000,-- het bedrijf Reppel overgenomen, 
dat in dezelfde sector werkzaam was en in Belgie een sterke marktpositie 
innam. 

- Verder werd de mechanisering ter handgenomen en werden de capaciteiten 
in Nieuw-Weerdinge en Reppel uitgebreid, welke investeringen eind 1965 
gereed kwamen. 

- Bovendien werd begin 1964 een samenwerking aangegaan met de Duitse 
Bruckmann, die vooral zilveren couvert-artikelen produceerde, waarmee het 
verkoopassortiment verbreed werd. 

Helaas bleek de verwachte omzetstijging uit; 1967 gaf zelfs een vrij sterke 
daling te zien, mede door de conjunctuur, maar ook door structurele 
wijzigingen, zoals een verschuiving van de markt naar goedkopere artikelen 
uit Japan. Pas later zou blijken, dat de groei inderdaad uit de markt was. 

In plaats van zich op de marketing en organisatie te werpen, concentreerde 
het bedrijf zijn aandacht in 1967 op de aankoop van Bruckmann, wat f. 
2.000.000,-- in contanten vergde. Dit bedrijf zat financieel krap en het is 
mij niet duidelijk geworden of de aankoop van dit bedrijf defensief was of 
in het strategische plan paste. 
Bruckmann leed mede door marktverschuivingen in 1968 en 1969 grote 
verliezen, maar door een belangrijke reorganisatie werd in 1970 weer een 
kleine winst geboekt. 
De tegenvallende afzet en de hoge inflatie dwongen in 1969 ook tot 
ingrijpen in Nederland en Belgie. Getracht werd de omzet per man belangrijk 
te verhogen door productieconcentratie en door nieuwe artikelen met betere 
perspectieven dan de couvertartikelen aan het assortiment toe te voegen, 
met name geschenkartikelen. De productie van roestvrijstalen bestekken werd 
in Nieuw-Weerdingen geconcentreerd; de kleine Hilversumse vestiging werd 
gesloten en de hoofdvestiging van Zeist gereorganiseerd. 
Dit alles vergde enige miljoenen aan investeringen en ging met enige 
miljoenen verliezen aan afvloeiingskosten gepaard. Ook het in 1966 en 1967 
uit de hand gelopen voorraadniveau moest op een meer verantwoord peil 
worden gebracht. En werd verder verandering gebracht in het wat stroeve 
exclusieve verkoopsysteem voor bepaalde artikelen. 
De reorganisatie verliep alles bij elkaar niet erg vlot; machines werden te 
laat geleverd, er moest overwerk worden gedaan, de afleveringen stagneerden 
en de conjunctuur zat opnieuw tegen. 
Het verlies kwam zodoende op bijna fa. 2.4 mIn in 1971, terwijl de 
bankschuld tot f. 6 mIn was opgelopen naast f. 10 mIn langlopende schulden. 
Naast dat alles wordt ook nog besloten de juist in 1970 uit de rode cijfers 
gehaalde Duitse fabriek te verplaatsen, omdat deze te ruim was geworden. De 
investering, die in 1972 gereed is gekomen zou gefinancierd kunnen worden 
uit de opbrengst van de oude fabriek. 

Het nieuwe bedrijf, dat f. 4 mIn kostte, startte in het najaar van 1972. 
De verhuizing viel wat ongelukkig. De omzet van Bruckmann van f. 15 mIn in 
1971 werd niet gehaald in 1972 en er onstonden - met name in de 
geschenkartikelen - afzetproblemen, omdat de verhuizing viel in de 
topmaanden voor deze artikelen. 

De gang van zaken rond de Bruckmann nieuwbouw investering is nauwelijks uit 
de gepubliceerde jaarverslagen te destilleren. 
Van de opbrengst van het verkochte onroerend goed te Heilbronn (5.5 mIn), 
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in 1971 op de samengevoegde balans als vordering van f. 3.634.149,--, is 
reeds in 1970 1 miljoen afgeboekt (bijzondere bate) als vrijgekomen deel 
van de boekwinst. Van deze boekwinst zijn reeds afgetrokken de te 
verwachten verplaatsingskosten en een extra voorziening van f. 600.000,--. 
De toelichting op deze balans van 1971 meldt, dat de nieuwe fabriek kan 
worden gefinancierd uit de verkoopopbrengst van de oude gebouwen met een 
nabetaling bij de oplevering van f. 300.000,--. 
Ret directieverslag 1972 vat de dan ontstane problematiek aldus samen: 
"Onze vennootschap heeft in 1972 een bijzonder moeilijk jaar doorgemaakt. 
Met name is de gang van zaken bij de dochteronderneming Bruckmann zeer 
ongunstig geweest". 
Ret directieverslag vervolgt: 
"Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de bouw van de nieuwe fabriek van 
geschenkartikelen uit de opbrengst van het oude fabriekscomplex te 
financieren was. Door enkele belangrijke, niet te voorziene, investeringen, 
samengaand met een ongunstige gang van zaken, vie1 deze dochter voor haar 
financiering op Gero Nederland terug. Onze N.V. heeft Bruckmann naar 
vermogen gesteund, doch toen bleek, dat de ongunstige ontwikkeling 
aanhield, was financiering onzerzijds niet langer moge1ijk". 

Bruckmann had geen verdere financieringsmogelijkheden en heeft de 
bedrijfsleiding op 8-2-1973 het faillissement van dit bedrijf aangevraagd, 
wat daarna is uitgesproken. 
Ret verlies van f. 7.194.976,-- inclusief borgstellingen door de N.V. 
G~rofabriek aangegaan, is in 1972 ten laste van de reserves gebracht, die 
hierdoor negatief kwamen te staan (- f. 978.494,-- balans N.V. 
Gerofabriek). Bovendien werd er een dusdanig beslag op middelen gelegd door 
de teleurstellende gang vanzaken in Belgie en in Nederland, dat de 
directievan N.V. Gerofabriek zich genoodzaakt zag in 1973 surs~ance van 
betaling aan te vragen. 

N.V. Gerofabriek tijdens de surs~anceperiode 

Gang van zaken in 1973/1974 

De voorlopige surs~ance werd op 19 januari 1973 verleend. Ais 
bewindvoerders werden benoemd de heren Mr. W. Nije, Mr. P.J.F. rive en de 
heer J. Oerlemans (Steenko1en Randels Vereniging). 
Ret jaarverslag over 1972 kwam verlaat uit in afwachting van de definitieve 
surs~ance, die door de Rechtbank Utrecht op 20 juni 1973 werd verleend, 
voor een periode van anderhalf jaar. 
Bewindvoerders en directie zijn samen met een aantal maatregelen gekomen 
ten einde de onderneming weer gezond te maken. 
Voorraden werden verminderd, col1ecties ingekrompen. Ret aantal werknemers 
liep terug vanwege ontslag aan 70 personen uit de indirecte sfeer. 
Veroorzaakt door het bekend worden van de surs~ance, daalden de verkoop 
aanzienlijk. 
Er kwam tussen december 1973 - februari 1974 werktijdverkorting. De 
verwachting was, dat het een en ander het bedrijf uit de ver1iescijfers zou 
halen, de crediteuren een acceptabel akkoord zouden kunnen krijgen en dat 
de onderneming een basis had om verder te gaan. 
In de periode begin 1973 tot begin 1974 leken deze reorganisatiemaatregelen 
effect te sorteren, de bewindvoerders voorzagen een kleine boekwinst over 
1974. Uiteraard zou dat geen op1ossing geven, omdat de winsten zeker niet 
zodanig zouden kunnen zijn, dat daaruit de schulden van v88r de surs~ance 
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betaald zouden kunnen worden. Bewindvoerders dachten, dat deze Cero een 
aantrekkelijke fusiepartner in de besteksector zou kunnen zijn. 
Besprekingen met Sola en Van Kempen en Begeer volgden. 
Dit vergde nogal wat tijd, daar eventuele gelnteresseerden eerst weleens 
wilden zien of Cero inderdaad uit de verliezen was. 

In september 1974 moest er gestemd worden over de eventuele verlenging van 
de surs~ance. Daarvoor hadden de zaken een ongunstige wending genomen, 
vooral in de periode april tot en met september 1974. 
Oorzaken waren: 
- oplopende hoge rentestanden 
- sterke daling detailhandelsvraag als gevolg van onzekere situatie Cero 
- financieringstekort van het door de Algemene Bank Nederland (ABN) 

verstrekte boedelkrediet. 

In deze situatie werd mede op aandrang van de ABN contact opgenomen met het 
Ministerie van Economische Zaken. Deze bleek bereid een verhoging van het 
boedelkrediet te garanderen, mits er een reorganisatieplan zou komen, dat 
een toekomst voor Cero zou voorzien: v~~r Cero moest aangetoond worden, dat 
ze bestaansrecht zou hebben. 
Via ABN en bewindvoerders werd ik per 1 oktober tot algemeen directeur 
benoemd. Daar art. 242 lid 5 van de Faillissementswet aangeeft, dat wanneer 
de staat der boedel zodanig is, dat handhaving van de surs~ance niet langer 
wenselijk is of er het vooruitzicht niet blijkt te bestaan, dat de 
schuldenaar na verloop van tijd zijn crediteuren zal bevredigen, de 
surs~ance wordt opgeheven en er een faillissement voIgt, kreeg ik kort 
tijd, nl. 6 weken, van het Ministerie om aan te tonen, dat Cero 
bestaansrecht had. Ret "Plan Keuning" werd begin november 1974 voorgelegd 
aan Economische Zaken. 

Ret "Plan Keuning" 

De conclusies uit mijn rapport kwamen in hoofdzaak neer op sluiting en 
liquidatie van het bedrijf te Zeist en voortzetting van de bedrijven in 
Nieuw-Weerdinge en Reppel, ontslag voor het Personeel te Zeist (300 man) 
met uitzondering van ongeveer 20 personeelsleden, die op een in Zeist te 
handhaven directie- en verkoopkantoor zouden worden geplaatst, dit alles in 
combinatie met een akkoord aanbieding. 

Ret dilemma was duidelijk: het ontslag van ca. 300 specifieke 
metaalarbeiders met een hoge leeftijdsopbouw in Zeist, &f een faillissement 
van aIle Cero bedrijven. 
De vakbeweging streefde naar behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen en 
legde een alternatief plan op tafel. Vooral de Industriebond CNV maakte 
zich sterk. Zij legde een plan voor, dat erop gericht was de N.V. Cero om 
te zetten in een "Cero Stichting". 
Daarbij zou het beleid erop gericht moeten zijn geen werknemers te 
ontslaan, maar om ze, vanuit de Stichting, om te scholen en behulpzaam te 
zijn bij het vinden van ander werk. 
Celijktijdig zou moeten worden geprobeerd om de nog rendabele producties 
uit te bouwen, waardoor nieuwe arbeidsplaatsen zouden ontstaan, welke bij 
voorrang zouden moeten worden bezet door ongeschoolde Cero werknemers. Dit 
plan zou volgens het CNV technisch, commercieel en organisatorisch goed 
mogelijk zijn. 
Zowel van Cerozijde als van de kant van Economische Zaken werd de 
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haalbaarheid betwijfeld, mede gelet op de hoge kosten ervan. Door de druk 
van de vakbeweging en de publieke opinie kwam het Ministerie van 
Economische Zaken eind december 1974 met het voorstel te komen tot een 
onderzoek voor een alternatieve oplossing. 
Daartoe werd een commissie benoemd, bestaande uit de heren Roolvink en 
Oosterhuis, die behalve de toetsing van het rapport Keuning mede tot taak 
had den om te onderzoeken of er geen alternatief mogelijk was in het kader 
van een algehele sanering van de Nederlandse bestekindustrie. 
Dit onder andere door het overdragen van de activiteiten van Gero, hetzij 
aan Sola, hetzij aan Begeer. 
Het risico voor de concurrente crediteuren, dat Gero tijdens dit onderzoek 
nog verder verlies zou lijden en de concurrente crediteuren in een nog 
slechtere positie zouden komen, werd door de overheid met een garantie 
gedekt. 
De commissie Roolving/Oosterhuis heeft, daarin bijgestaan door het CIVI, de 
NEHEM - en in een later stadium door Berenschot - de situatie opnieuw 
geanalyseerd. 
Als problemen werden o.a. aangevoerd: 

Gero heeft een sterk verouderd productie-apparaat in Zeist. 
- Gero heeft relatief veel indirect personeel. 
- De bestekmarkt groeit in Nederland niet of nauwelijks. 
- Er is een sterke import vanuit de goedkopere lonen-landen op de 

Nederlandse bestekmarkt. 

Streven ~ samenwerking of overname 

De meest voor de hand liggende oplossing, die de heren Roolvink en 
Oosterhuis hadden, was te geraken tot een sectorale aanpak voor de 
bestekindustrie. 
N,. V. Sola had belangstelling voor overname van het Gero bedrijf in 
Nieuw-Weerdinge en Sola zou voor ongeveer 150 Gero werknemers in Zeist werk 
houden. 
De N.V. Sola wilde echter geen Gero-invloed op haar beleid in de vorm van 
een directie- of commissarissen-opname. Ook had men moeite met de door de 
regering voorgestelde regeringscommissaris, die bij Sola zou moeten komen. 
De fusie-besprekingen sprongen af. 
Van Kempen en Begeer waren alleen in het bedrijf te Nieuw-Weerdinge 
geinteresseerd. 
Eind mei 1975 berichtten de Ministeries van Economische- en Sociale Zaken, 
dat per 1 juli 1975 Gero Zeist zou worden gesloten. Er was geen 
mogelijkheid om de fabriek in Zeist op rendabele basis op gang te houden. 
De ontslagprocedure voor 250 man in Zeist ging per 1 juli 1975 in. Eerder 
mocht niet worden ontslagen. 
Door druk van de zijde van de vakbonden kwam er weer een gespreksronde met 
N.V. Sola, terwijl Van Kempen en Begeer meedeelde in afwachting van het 
overleg tussen Gero en Sola iets te zien in de opbouw van een gezamenlijke 
verkoopmaatschappij en overname van het bedrijf in Nieuw-Weerdinge. 
De besprekingen lie pen op niets uit, uiteindelijk wilde geen van beide 
firma's voor de Gero activa een bedrag betalen, dat hoger was dan de 
liquiditeitswaarde ervan bij faillissement. 
Op dit punt aangekomen leek een faillissement onvermijdelijk, dat ook de 
bedrijven in Nieuw-Weerdinge en Reppel zou meeslepen. 
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Uitvoering "Plan Keuning" 

Ret is oktober 1975 geworden, de oplossing van de problematiek wordt 
gevonden in het kader van de regelingen, die er zijn voor individuele 
bedrijven in moeilijkheden, van het Ministerie van Economische Zaken. 
De overheid neemt deel in het bedrijf door het negatieve eigen vermogen op 
peil te brengen; het nu ca. een jaar oude Keuning-rapport wordt uitgevoerd, 
te weten: sanering van het bedrijf in Zeist en een akkoordaanbieding aan de 
crediteuren. 
Op 27 oktober 1975 wordt een akkoord gedeponeerd; concurrente crediteuren 
worden tegen finale kwijting 35% van hun vordering betaald na afronding op 
een veelvoud van f. 500,--. 
De preferentecrediteuren tegenover wie de surs~ance in principe niet werkt, 
zoals fiscus en bedrijfsvereniging, nemen genoegen met 70% van hun 
vordering. Daarnaast is door de overheid, door wier bemiddeling de 
financiering van de akkoord-pennningen is geschied, de voorwaarde gesteld 
van afstempeling van het geplaatste aandelenkapitaal N.V. Gerofabriek. 
En weI met 80% onder gelijktijdige overheidsdeelneming door voor dit bedrag 
aandelen te emitteren bij een door de overheid aan te wijzen instelling. 
De overheid heeft dan f. 7.035.000,-- aan voorschotten aan Gero verstrekt. 
Er is voor f. 2.800.000,-- aandelen ge~mitteerd bij de overheid, het 
resterende bedrag, t.w. f. 4.235.000,-- wordtomgezet in een achtergestelde 
lening tegen normaal rentetarief. 

Per saldo sluit dan de geconsolideerde jaarrekening van de N.V. Gerofabriek 
over 1975, uitgebracht in oktober 1976, af met een positief saldo van f. 
1.577.767,-- als gevolg van buitengewone bate uit de verkoop vaste activa 
Zeist en het akkoord met concurrente en preferente krediteuren. 

De afstempeling van aandelen heeft betrekking op de gewone en de cumulatief 
preferente aandelen. Voor dit systeem van overheidsdeelname is gekozen, 
daar anders de aandeelhouders bevoordeeld zouden worden. De balanspositie 
van de N.V. Gerofabriek verbetert, doordat + 65% van de concurrente 
schuldvorderingen wegvallen. WeI krijgen aandeelhouders het recht om tot 
het nominale aandelenkapitaal in te schrijven op nieuwe door hen vol te 
storten aandellenoa pari. 

Op de balans van de N.V. Nationaal Bezit van 1976 staat een verliessaldo 
van 2,3 mIn. Dit verlies is door de afstempeling van 80% en door het 
verlies op de vordering op Gero ingevolge het akkoort met 65% ontstaan. 
Ret aandelenbezit van N.V. Nationaal Bezit was 2.5 mIn, na de reorganisatie 
is de waarde van de aandelen tot 0.5 mIn gedaald. Wordt er nu in de komende 
jaren winst gemaakt, dan dient eerst dit verlies afgeboekt te worden, 
alvorens dividend kan worden uitgekeerd. 
Gezien het aanzienlijke verliessaldo zal op divident voorlopig niet 
gerekend kunnen worden. 

De overheid houdt controle op de overheidsgelden en over het bestuur van de 
onderneming via een regeringswaarnemer. Deze zal onder meer tot taak hebben 
acht te geven op de prijsstelling van de voorraden gereed product, zodat er 
geen prijsvervalsing zal kunnen optreden. 
Op 12 februari 1976 wordt het aangeboden akkoord aangenomen. 
De surs~ance is ten einde. 

Uiteraard heb ik grote waardering voor de overheid, welke zich in deze 
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gehele zaak bijzonder positief heeft opgesteld. 
De adviezen en medewerking van onze bankier, de ABN, waren zeer waardevol. 
Niet onvermeld mag blijven, dat de vakbonden, voor wie een en ander een 
bijzonder nare affaire was en die, conform hun taak, zich tot het uiterste 
hebben ingespannen om een voor de werknemers te Zeist gunstiger resultaat 
te bereiken, blijkt gaven van veel realiteitszins. Er werd zakelijk en to 
the point onderhandeld op basis van de concrete situatie. 
In samenwerking met de bonden en een delegatie van werknemers kwam een 
sociaal plan tot stand en werd een begeleidingscommissie in het leven 
geroepen, welke het vertrek van werknemers, de eventuele omscholing en de 
herplaatsing van deze mens en zou begeleiden, hetgeen voor de meerderheid 
der betrokkenen tot aanvaardbare oplossingen leidde. 

Last bus not least vermeld ik de goede onmisbare samenwerking met de 
bewindvoerders, de Raad van Commissarissen van N.V. Gerofabriek, de Raad 
van Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Gerofabriek 
en onze accountant. 

Hoe het ook zij, het langdurig overleg met een ieder en de onmogelijkheid 
werknemers te ontslaan, vergde een extra kostenpost van ca. 5.7 mIn. De 
grootte van de achtergestelde lening ligt ver hieronder. 

Aldus werd het concurrentievervalsend element bij Gero opgeheven. 

Uit het voorgaande blijkt maar altezeer, dat bij inkrimping of afbouw van 
eenbedrijf een niet te voorspellen hoge afvloeiingspost ontstaat, die 
aanleiding geeft tot aanzienlijke verliezen. 

Gedurende het jaar 1975 werd in samenwerking met de technische staf een 
intensieve studie gemaakt hoe de overplaatsing van de fabriek te Zeist naar 
Nieuw-Weerdinge zou moeten plaatsvinden. Er ontstond een uitvoerig en zeer 
gedetailileerd draaiboek en vele noodzakelijke voorzieningen van 
funderingen voor de te plaatsen machines, bekabeling, etc. werden 
uitgevoerd, alsmede een trainingsschema voor het personeel. In verband met 
de topmaanden van de verkoop werd besloten deze gigantische opera tie aan te 
vangen begin januari 1976. 

Zo vertrokken er in de eerste dagen van januari meer dan 60 trucks en 
trailers van Zeist naar Nieuw-Weerdinge. Onder leiding van de 
bedrijfsleider Lenters, inmiddels benoemd tot technisch directeur, werd 
deze moeilijke operatie met grote voortvarendheid uitgevoerd, hetgeen door 
de bewindvoerders werd aangekondigd op 12 februari toen het crediteuren 
akkoord werd gehomologeerd aan de Rechtbank. 

In Zeist bleef de centrale leiding en de verkoop van de N.V. Gerofabriek in 
een inmiddels gehuurd kantoor. Dit was noodzakelijk i.v.m. de centrale 
ligging tussen Nieuw-Weerdinge, het Belgische Reppel en de vrijwel 
dagelijkse verkoopactiviteiten in onze permanente showroom in de Jaarbeurs 
te Utrecht. 

N.V. Gerofabriek ~ de surseance-periode 

Benoeming regeringswaarnemer 

Onmiddellijk na het beeindigen van de surseance wordt na overleg de heer 
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J.B. Proper benoemd tot regeringswaarnemer. 
In het kort beschikt hij over de volgende bevoegdheden: 
- hij kan bezwaar maken tegen besluiten, van directie, van de Raad van 

Commissarissen, van het Stichtingsbestuur en van de algemene vergadering 
van aandeelhouders, in welk geval de minister uiteindelijk beslist. 

- de regeringswaarnemer en de minister kunnen de besluitvorming ook actief 
beinvloeden. 

In het geval Gero neemt de regeringswaarnemer deel aan aIle vergaderingen 
van directie en commissarissen en aandeelhoudersvergaderingen en ontvangt 
hij aIle rapporten, geverifieerd door de externe accountant. 

Verkoop 

De verkoop vond tot 1977 plaats op exclusiviteitsbasis aan de detaillist, 
met een door Gero vastgestelde minimum verkoopprijs. Het was de 
wederverkopers o.a. verboden Gero producten aan elkaar te verkopen en te 
exporteren. 
De Europese Commissie heeft deze algemene verkoopvoorwaarden eind 1976 
onverbindend verklaard. 
Met in gang van 1977 heeft Gero haar verkooppolitiek moeten wijzigen en in 
overeenstemming gebracht met de beschikking van de Commissie. 
Onze afnemers waren wederom geschokt en er dreigde een situatie te onstaan, 
die de nadelen ontstaan door de surseance, de langdurige onderhandelingen 
en de negatieve berichtgeving in de persmedia zou overtreffen. Het gelukte 
echter om de verkoop veel intensiever en met samenbundeling van aIle 
krachten aan te pakken, met als gevolg, dat de omzet in 1977 werd 
geconsolideerd. 
Maar het was niet genoeg om geen terrein te verliezen, want Gero had zich 
verplicht om jaarlijks aanzienlijke bedragen af te lossen. Bovendien zal 
stilstand tot achteruitgang leiden. 

Zoals wij allen weten, begint het verkrijgen van een industriele omzet bij 
de verkoop. 
In eerste instantie werd onze doelstelling terre in herwinnen op onze vaste 
markten, overal waar dat mogelijk was en de markt was mede door de 
stremming in de algemene ontwikkeling der economie rijp voor een 
agressievere verkooppolitiek. 
De gevolgen bleven niet uit, alhoewel in 1978 de omzet van Gero daalde met 
5%, veroorzaakt door de bestekfabriek Sola, welke fabriek de voorpaginats 
van de dagbladen haalde door voor N.V. Gero het symbolische bedrag van ~en 
gulden te bieden. 
Onze afnemers voelden zich wederom onzeker, maar wellicht gestekt door deze 
waarschuwing ons gegeven, zijn wij op de ingeslagen wegen voortgegaan. 
Vanaf 1978 is de omzet gestegen van 25 mIn tot 48 mIn in 1982, een stijging 
van meer dan 90%. 
Een analyse van deze stijging leert ons, dat het binnenland met 30% pluste 
en verdere stijging afkomstig is van export. 

Als pI us punt moet ik melden, dat de Gerogroep, waarvan Gero Internationaal, 
N.V. Reppel en N.V. Gero deel uitmaken, naarstig blijft zoeken naar nieuw 
te ontsluiten markten. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is, dat vanwege de toenemende internationale 
verkopen 3 jaar geleden een uitwisseling van technische know-how op gang 
werd gebracht met de Koreaanse onderneming Nam II Metal Co. Ltd., hetgeen 
resulteerde in een associatie tussen de Gerogroep en Nam II. E.e.a. werd 
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noodzakelijk om te verhinderen, dat anderen zich in onze markten gaan 
ingraven. 
Ret betekent bovendien, dat wij in de buitenlandse markten zeer 
concurrerend en voordeling kunnen oprereren. 
Dit is een andere, evenzeer doeltreffende manier om onze omzet te 
vergroten, die wij dan ook onvermoeibaar zullen blijven toepassen. 

Door de nadruk te leggen op grotere commerciele ins panning en door het 
voorbeeld van Korea aan te halen, hoop ik overduidelijk te hebben 
aangetoond, dat de toekomst van Gero nog heel wat te bieden heeft. 

Enkele financiele gegevens van N.V. Gerofabriek 

Tot slot van mijn betoog geef ik U nog enkele financiele gegevens en bepaal 
ik mij in de eerste plaats tot de netto-wins ten vanaf de beeindiging van de 
surseance: 

1976 - f. 
1977 - f. 
1978 - f. 
1979 - f. 
1980 - f. 
1981 - f. 

169.631,--
702.964,--
910.397,--

1. 360. 315,--
2.032.776,--
2.315.522,--

De resultaten van 1982 zijn nog niet voor publica tie vrijgegeven. Rierbij 
teken ik aan, dat de fiscaal compensabele verliezen zijn ingelopen, zodat 
over 1982 vennootschapsbelasting zal zijn verschuldigd. 

In 1974 werd gestart met een eigen vermogen van negatief f. 851.257,-- en 
een totaal vermogen van f. 23.736.767,--. 

Eigen vermogen 1981 bedraagt 
Totaal vermogen 1981 bedraagt 

J.R. Keuning 
24 februari 1983 

f. 10.929.795,-
f. 18 • 09 L 810, --
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REORGANISATIE-NOODZAAK EN TIJDIGE SIGNALERING 
D. HORRINGA 

ER IS EEN VAAK MEERJARIG~ VEELVORMIG VERVALPROCES AAN 
DE GANG 

ER ZIJN TWEE HERSTEL-PUNTEN (REVITALISERING~ REORGANISATIE) 

1. OP BASIS VAN ZELFSTANDIGHEID~ DAARNA 

2. OP BASIS VAN OVERNEMING 

ALS DEZE PUNTEN ONGEMERKT OF ZONDER INGRIJPEN WORDEN 
GEPASSEERD~ RESTEERT DE ONTTAKELING 

ER ZIJN ONTKENNINGS-PROCESSEN~ WAARDOOR DE HERSTEL
PUNTEN ONOPGEMERKT PASSEREN~ DAN WEL CORRECTIEVE ACTIE 
ACHTERWEGE BLIJFT 

TIJDIGE SIGNALERING WORDT BEVORDERD~ OF GEREMD~ DOOR 

- DIREKTIE 

- COMMISSARISSEN 

- OR/VV 

- ACCOUNTANT~ ADVISEUR~ BANK 

HOE WORDT TIJDIGE SIGNALERING BEVORDERD? 

TWEEZIJDIG ONDERZOEK IS NOODZAKELIJK 

1. NAAR DE OORZAKEN VAN HET VERVAL (INTERN~ EXTERN) 
EN DE HERSTELKANSEN 

2. NAAR AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR REVITALISERING 
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PLURIFORM VERVALPROCES 

ER KUNNEN IN EEN ONDERNEMING DRIE DINGEN FUNDAMENTEEL 
VERKEERD GAAN 

1. VERKEERDE BUSINESS (PRODUKT-MARKT COMBINATIES) 
IN RIJPHEID- OF VERVAL-FASE 

2. VERKEERD MANAGEMENT: ONBEKWAME OF ONDERLING 
VERDEELDE LEIDING 

3. VERKEERD LAND: TE KLEINE (OF KRIMPENDE) THUISMARKT J 

TE ZWARE OVERHEIDSLASTEN J ONGUNSTIG INDUSTRIEEL 
KLIMAAT 

VAAK IN COMBINATIES DIE ELKAAR IN ONGUNSTIGE ZIN 
VERSTERKEN. ALLE ASPEKTEN ONDERZOEKEN OM HET VERVAL
PROCES IN KAART TE BRENGEN 

N.B. PARTIEEL ONDERZOEK (BIJV. ALL~~N STRATEGISCH J 

BESTUURLIJK OF QUA VESTIGINGSPLAATS) GEEFT VAAK 
TE GUNSTIG BEELD: VALSE GERUSTSTELLING J OF 
ONHAALBARE HERSTELPLANNEN 
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TWEE HERSTELPUNTEN 

REVITALISERING OF REORGANISATIE IS EEN MEERJARIG 
PROCES DAT VRAAGT OM 

- TIJD (VOOR BEWUSTWORDING~ ONDERZOEK~ PLANNING~ 

REALISATIE) 

- LEIDING (VAAK NIEUWE LEIDING~ SANERING TOPSTRUKTUUR) 

- GELD (VOLDOENDE VERMOGEN EN CASHFLOW OM RISICO'S TE 
DEKKEN EN REORGANISATIEKOSTEN TE DRAGEN) 

EERSTE HERSTELPUNT: OP BASIS VAN ZELFSTANDIGHEID 

- IS ER VOLDOENDE VERMOGEN EN CASHFLOW OM REORGANISATIE 
TE BEKOSTIGEN? 

- VOLDOENDE BESTUURLIJK REGENERATIE-VERMOGEN 
(EVENTUEEL ONDER DRUK VAN COMMISSARISSEN EN/OF 
AANDEELHOUDERS) 

ALS DIT PUNT REEDS GEPASSEERD IS~ NADERT HET 

TWEEDE HERSTELPUNT: OP BASIS VAN OVERNEMING 

- INPOMPEN VAN GELD~ MANAGEMENT EN PLANNEN DOOR 
OVERNEMENDE PARTIJ 

- ZIJN AANDEELHOUDERS BEREID EN JURIDISCH IN STAAT 
TOT VERKOOP? 

WANNEER BEIDE HERSTELPUNTEN GEPASSEERD ZIJN J ZIJN 
POGINGEN TOT REORGANISATIE SCHADELIJK: FLOGGING A DEAD 
HORSE RESTEERT: HET VERZACHTEN VAN DE ONTTAKELING 
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ONTKENNINGS-PROCESSEN 

DE DIREKTIE ZOU DE EERSTE MOETEN ZIJN DIE DE NOODZAAK 
VAN REORGANISATIE/REVITALISERING ONDERKENT J MAAR ZIJ 
IS SOMS 

- TE WEINIG ANALYTISCH: 
GEVAARSIGNALEN WORDEN NIET ONDERKEND 

- TE DYNAMISCH J EXPANSIEF: PANTSER-GENERAALS ZIJN 
ZIJN ONGESCHIKT VOOR EEN ORDELIJKE TERUGTOCHT 

- PSYCHISCH GEBLOKKEERD: TERUGGANG VAN DE ONDER
NEMING EN VERLIES VAN EIGEN POSITIE ZIJN 
"ONVOORSTELBAAR" 

ONTKENNINGS-PROCESSEN - STRUISVOGEL-POLITIEK 

- GEGEVENS WORDEN OPTIMISTISCH VERTAALD: 
HOCKEY-STICK PROGNOSES 

- ER WORDT NAAR EXTERNE OORZAKEN GEZOCHT: 
VERKETTERING 

- BRENGERS VAN SLECHT NIEUWS WORDEN "ONTHOOFD" 

- INTERNE VERKETTERING EN ZELF-RECHTVAARDIGING: 
"SCAPEGOATING" 

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN MOET INGRIJPEN 
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DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

OEFENT TOEZICHT UIT OP DE DIREKTIE EN DE ALGEMENE 
GANG VAN ZAKEN IN DE VENNOOTSCHAP. HET BEHOORT TOT 
ZIJN TAAK 

- ACHT TE SLAAN OP GEVAARSIGNALEN UIT ONDERNEMING 
EN BUITENWERELD 

- ONTKENNINGSPROCESSEN BIJ DE DIREKTIE TE ONDER
KENNEN 

- OP TWIJFELPUNTEN BETERE INFORMATIE TE EISEN 

- NOODSIGNALEN VAN IIBOODSCHAPPERSI/ SERIEUS TE NEMEN: . 
FINANCIERS~ ACCOUNTANTS~ ADVISEURS~ OR/VV 

ZO NODIG ZAL DE RVC: 

- ONAFHANKELIJK ONDERZOEK EISEN 
(EVENTUEEL SAMEN MET INTERNE PROJEKT-GROEP) 

- INGRIJPEN IN DE WERKWIJZE C.Q. SAMENSTELLING 
VAN DE DIREKTIE 

- EEN REORGANISATIE/REVITALISERINGS-PLAN (DOEN) 
OPSTELLEN 

OP BASIS VAN ZELFSTANDIGHEID~ DANWEL 
OP BASIS VAN OVERNEMING 

- DE FINANCIERING VEILIG STELLEN TIJDENS DE 
REORGANISATIE 

ZO NODIG ZAL DE RVC ZIJN EIGEN FUNKTIONEREN HERZIEN 

- VERSTERKING VAN HET VOORZITTERSCHAP 
- TOEWIJZING BIJZONDERE TAKEN 
- EVENTUEEL AANWIJZING GEDELEGEERD COMMISSARIS 
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TWEELEDIG ONDERZOEK 

I. OORZAKEN VAN HET VERVAL (INTERN EN EXTERN) 
ONDERZOEKEN~ EN VASTSTELLEN VAN WELK HERSTELPUNT 
WE KUNNEN UITGAAN: ZELFSTANDIG OF OVERNAME (DAN 
WEL ONTTAKELING) nHOEVEEL TIJD VAN LEVEN ZIT ER 
NOG INn 

2. AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR REVITALISERING/REORGANISATIE 

OPSPOREN EN EVALUEREN. nIN WELKE RICHTINGEN MOETEN 
WE ZOEKEN?n 

- NIEUWE LEIDING 

- NIEUWE PRODUKT-MARKT COMBINATIES 

- NIEUWE VESTIGINGSPLAATSEN~ C.Q. -LANDEN 

- WELKE COMBINATIES DAARVAN ZIJN AANTREKKELIJK 

- ZIJN VOLDOENDE TIJD EN GELD BESCHIKBAAR 

REORGANISATIES SUCCESVOL AANPAKKEN BETEKENT 

- NUCHTER BEKIJKEN: HOEVEEL LEVEN ZIT ER (NOG) IN 
DE ZAAK 

- EEN HAALBAAR REVITALISERINGSPLAN ONTWIKKELEN 

- DE LEIDING VERNIEUWEN~ DE FINANCIERING 
VEILIG STELLEN 

- PAS DAN BEGINNEN MET REORGANISATIE IN STRUKTURELE 
ZIN 
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De rol van de bank bij reorganisaties van bedrijven 

In Nederland constateren wij een sterke verslechtering van het financiele 
weerstandsvermogen van de ondernemingen. Dit blijkt o.a. uit het afgenomen 
aandeel van het eigen vermogen in de financiering van de ondernemingen en 
de gedaalde interest-coverage-ratio's, dit is de mate waarin de te betalen 
rente door het bedrijfsresultaat v60r rente, wordt gedekt. 

Bij de op de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde ondernemingen in de 
sectoren handel, industrie en diversen, daalde het aandeel van het .eigen 
vermogen in het balanstotaal van 35% in 1970 tot 23% in 1981. 
De interest-coverage-ratio voor genoemde groep ondernemingen is van 2,5 in 
1977 gedaald tot 1,1 in 1981. 

Door de ongunst der tijden worden de banken vaker geroepen een rol te 
spelen bij de reorganisaties van bedrijven. 
Deze rol kan de vorm aannemen van: 

A. Advisering 

De bank is door haar functie en ervaring als financier van bedrijven 
vaak de meest geeigende instantie om de spiegel voor te houden. 
Deze advisering heeft betrekking op: 
- financieringsvormen 

• eigen vermogen/achtergesteld vermogen/vreemd vermogen 
. verhouding korte financiering/ lange finanicering 

- balansverhoudingen (hiervan is de belangrijkste: eigen 
vermogen/balansstelling, of weI de solvabiliteitsratio). 

- rentabiliteit. Belangrijkste maatstaf is de interest-coverage-ratio. 
- management, managementinformatiesystemen en verslaglegging. 

Bottle-necks 

• de geringe beschikbaarheid van risicodragend vermogen beperkt de 
adviesmogelijkheden • 

• gewaakt moet worden voor onduidelijkheid over functie en 
verantwoordelijkheid van de bank bij advisering. 

B. Bemiddeling ten aanzien ~ de financiering 

- aanvraag van staatsgegarandeerde kredieten 
- bemiddeling bij de plaatsing van onderhandse leningen bij 

institutionele beleggers 
- aanvraag van AA kredieten (achtergestelde leningen) en 

kapitaalkredieten (achtergestelde leningen waarvan de rente 
afhankelijk is van de bedrijfswinst) te verstrekken door de Nationale 
Investerings Bank. 

- Plaatsing van aandelenkapitaal bijvoorbeeld bij de Nederlandse 
Participatie Maatschappij N.V. of Particuliere Participatie 
Maatschappijen (PPM's) zoals de mede door Amro opgerichte Holland 
Venture Holdings C.V. 

- aanvraagvan gespecialiseerde kredietvormen zoals factoring. 
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Bottle-necks: 

de faciliteiten van PPM's z1Jn beperkt in bediag (maximaal f. 4 mIn. 
per onderneming) en intwikkeld • 

• geen "venture-capital" traditie in Nederland, iIi afwijking van de 
Verenigde Staten. 

C. Bemiddeling, ten aanzien van verkoop op fusie van bedrijven of gedeelten 
daarvan. 
Bottle-necks 

• een in Nederland minder ontwikkeld "merger and acquisition" traditie 
bij banken, accountants en bedrijfsadviseurs, zoals in de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannie. 

• vakk beperkt~ deskundigheid bij bewindvoerders van bedrijven in 
sutseance, in afwijking van bijvoorbeeld die van de "receiver" bij 
"receivership" van bedrijven in Groot BrittannH~. 

• het recht van regres krachtens artikel 1316 e.v. B.W. bij hoofdelijke 
aansprakelijkheid van dochterondernemingen voor elkaar en voor de 
moedermaatschappij. Hierdoor wordt de ontvlechting van een concern 
bemoeilijkt. 

• te lange wachttijden ingevolge de Wet Melding Collectief Ontslag van 
de Wet op de Ondernemingsraden, waardoor deze wetten zich in dit 
opzicht keren tegen de belangen die men ermee tracht te beschermen. 

• art. 42e W.W. doet de bedrijfsvereniging ook subrogeren in de rechten 
van de werknemers tegenover het overnemende bedrijf. 

D. Financiering 

De bank zal moeten aangeven onder welke voorwaarden zij bereid is de 
kredietverlening te kontinueren of uit te breiden. De bank moet hierbij 
blijven binnen de grenzen van een aanvaardbare (bankabele) financiering. 
Eventueel bestaat de mogelijkheid tot een tijdelijke verlaging van 
financieringslasten te komen door uitstel van aflossingen en/of 
bijboeking van de rente. 

Dikwijl worden van de bank bij reorganisaties verdergaande concessies 
gevraagd, zoals: 
- gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van rente en/of hoofdsom 

(eventueel met winstdelingsclausule). 
- omzetting van (een deel van) de lange financiering in een aandelen 

participatie. 
- overname van onroerend goed. 

Hiertoe is de bank nimmer bereid wanneer de bestaande financiering geen 
gevaar loopt (bijvoorbeeld doordat zij volwaardige dekking voor haar 
kredietverlening heeft). De bank zal slechts tot concessies bereid zijn 
wanneer haar positie niet verslechtert. Dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn wanneer ook andere geldgevers en/of werknemers concessies doen, 
waardoor de onderneming op een gezonde basis wordt gebracht. 
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Bottle-necks: 

• vaak zijn de problemen zodanig groot dat ook concessies van banken en 
andereparticipanten geen oplossing bieden. 

• de bank kan zich niet permitteren om op grote schaal financiele 
concessies te doen. 

H.H. Foppe 
18 februari 1983 
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De rol van de ondernemingsraad en de vakbeweging bij reorganisaties 

De titel van dit onderwerp laat zich reeds kenmerken door het 

toekennen van een eigen positie voor de ondernemingsraad ~n de 

vakbeweging bij bedrijfsreorganisaties. 

Vastgesteld kan worden dat de ondernemingsraad zal funktioneren 

vanui teen wette:li Jke bev_oegdhe i-d b i nnen de engeg re.nzen van het, 

eigen bedrijf. Daarnaast_heeftde v,akverenig.ing een bredere ta.ak

stelling en is de konfrontatie met reorganisaties slechts een'deel

aspekt in haar totaalbeleid. 

Echter bij het kiezen van een positie in een situatie van reorganisatie 

blijkt veelvuldig dat er een groot spanningsveld bestaat tussen de 

benadering van de ondernemingsraad en de vakverenigingen. 

Is het ontstaan van dit spanningsveld een logisch gegeven7 

Komt dit door de verschillen in bevoegdheden of heeft het te maken 

met een bewust gekozen dualisme door ~en der partijen7 

Alvorens hierop verder in te gaan lijkt het mij nuttig om de plaats

bepal ing van de reorganisatie vast te leggen in de tijd. 

Het zal namelijk blijken dat de tijd, zeg de economische omstandigheden, 

alles te maken heeft met de positie-kiezing van met name de vakver

enigingen. 

Een niet minder belangrijk aspekt is de grondslag en de doelstell ing 

voor de beoogde reorganisatie. 

Al lereerst wil ik stil staan bij de ontwikkelingen van de laatste 

decennia. 

1. Or het terrein van de medezeggenschap heeft zich een zeer belangrijke 

verandering voltrokken namelijk na de laatste wijziging van de WOR in 

1973 werd een geheel nieuwe wet op de ondernemingsraden ingevoerd per 

1 september 1979. 

Het meest kenmerkende daarin is de geheel zelfstandige positie van de 

ondernemingsraad. 

Mag ik het zo samenvatten: 

- was de OR veer september 1979 een instituut ~ de onderneming, waarin 

de direktie in zijn algemeenheid optrad als voorzitter, dan .... 

kan de OR op grond van de nieuwe wet gezien worden als een instituut 

in de onderneming, die slechts in overleg treedt met de onderne(ller. 

Deze niet onbelangrijke wijziging heeft ook een zeker effekt gehad naar 
'-

de positie van de vakverenigingen door een meer onafhankelijke opstell ing 

te kiezen door de OR. 

2. De zeventiger jaren 
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2. De zeventiger jaren hebben in hoofdzaak nog een beeld laten zien van 

een opgaande konjunktuur. Ondanks een tweetal olie-krisissen drong 

het besef in ondernemingsland maar z~~r t~aag door dat een totale 

anbuiging van beleid noodzakelijk was.. .. · 

Wat dat aangaat is de kanmissie Wagner vijf jaar te laat begonnen 

aan zijn studie. 

De vakbeweging heeft ingespeeld op dit geheel met als beleidsuitgangs

punt dat feitelijk elke reorganisatie afgewezen moest worden. 

En zo er al gereorganiseerd moest worden diende dit gepaard te gaan 

zonder gedwongen ontslagen 6f met peperdure afvloeiingsregelingen. 

Ook de po Ii t i ek heef t hie raan een voed i ngsbodem gegeven. 

De politici hebben veelvuldig een aanslag gepleegd op onze aardgaspot 

om de financiering ten behoeve van verbeterde sociale maatregelen te 

rea 1 i se ren . 

Daarnaast de massale steunverlening aan bedrijven in nood, zonder 

voldoende de positie van de bedrijven te hebben onderzocht, n6ch om 

zekerheidsbepalingen vast te leggen. 

Ik noem U slechts als voorbeeld het konfektiebedrijf Serious B.V. te 

Nieuweschans. De verkregen miljoenen heeft de Duitse eigenaar de grens 

overgebracht en het bedrijf alsnog fail1iet laten gaan. De overheid 

had slechts het nakijken. Overheidsbeleid!! 

3. De meest recente periode en noem maar vanaf 1979 tot heden. Een zeer 

scherp afglijden van onze totale economie, hierin met zich meesleurend 

de bedrijfsaktiviteiten gepaardgaande met zeer veel bedrijfssluitingen 

o.a. door faillissementen en massale reorganisaties. 

De oorzaken zijn vele, maar daar zal ik niet uitputtend bij stilstaan. 

Reorganiseren is op zichzelf gezien niet een nieuw element. Ook in 

de perioden van hoog-konjunktuur, de groeifase van onze econanie, 

kwamen er reorganisaties voor. 

In belangrijke mate werden die bepaald door automatiseringsprocessen 

en/of introduktie van nieuwe produkten, c.q. produktieprocessen. 

In veel gevallen werden dit soort reorganisaties door de ondernemingsraad 

en vakbeweging in een goede hanmonie begeleid om redenen dat er geen 

sprake was van gedwongen ontslagen. 

Het zogenaamd natuurlijk verloop 10ste een personeelsprobleem in de 

t i j d we lop. 

Anders gesteld is het met reorganisaties welke ontstaan uit een 

onzorgvuldig of onkundig ..... 
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onzorgvuldig of onkundig beleid. 

Het Koninklijke Scholten Honig concern kan hier als voorbeeld gesteld 

worden. 

Het schorte daar nagenoeg aan alles wat met beleid en informatiever

strekking van doen had. 

De manag.ers beschiktenover onvoldoende inzicht in het totaalbeleld. 

Hierdoor ontvingen de OR-en onvoldoende en/of onjuiste infonnat.ie . 

. De locale vakbondsbestuurders ondergingen eenzelfde lot, terwijl op 

concern-niveau een totaalplaatje niet verstrekt werd, n6ch aan de 

vakbonden, n6ch aan de COR. 

Met de Wet OR in de hand, met beroep op afspraken in de CAO, kon niet 

voorkomen worden dat het bedrijf ten onder ging. 

Ver voordat het debacle van het faillissement zich voltrok, hadden een 

paar OR-en hun signaalfunktie reeds vervuld. 

Dit signaal werd eveneens gedeponeerd bij de vakbonden maar het concern 

bleek horen-doof te willen zijn. 

Nadrukkelijk wil ik U wijzen op het spanningsveld dat ontstond tussen 

de locale OR-en, dit omdat elk der ondernemingsraden zich sterk maakte 

voor de positie van "hun" bedrijf. 

Ik stel vast dat in deze zich tegenwerkende krachten, het voor de vak

bondsbestuurder uiterst moeilijk werd om positie te kiezen. 

Middels dit voorbeeld van het KSH-concern heb ik feitelijk een aanzet 

willen geven naar de verschillende vormen van reorganisaties. 

Ik zou deze willen indelen in twee hoofdgroepen: 

1. bewus t ges tuu rde reorgan i sat i e 

Om een paar vormen aan te duiden noem ik: 

a. reorganisaties in de zin van aanpassing van het bedrijf aan nieuwe 

produkten en produktiemethoden, aan nieuwe markten en andere eigen

doms- en juridische verhoudingen, zonder dat daarbij op (relatief) 

grote schaal werkgelegenheid verloren gaat. 

Het gaat hierbij om het aanpassingsproces dat voor elke onderneming 

een voorwaarde is voor de konti nuite it; 

b. reorganisatie ten gevolge van invoering van totaal nieuwe produktie

techniek, waarbij wei op grote schaal arbeidsplaatsen verloren gaan; 

c. reorganisatie welke een invloed heeft op een totale bedrijfstak. 

Ik noem U de scheepsbouw en de strokarton-industrie. 

2. wilde of uit paniek ontstane reorganisaties 

Ontstaan om redenen van een onjuist beleid, gevolgen van het 

hoge rente-niveau ••..• 
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hoge rente-niveau, konkurrentie etc. 

Deze reorganisaties kenmerken zich door diepe en snelle ingrepen 

in de produktie-ornvang en personeelsbesta~d. 

Het zijn deze reorganisaties die de ~ranten hal en, de bedrijfssluitingen, 

de massa ontslagen, de grote ontvlechtingen, de faill issementen. 

Denk hierbij maar aan KSH, van Gelder Papier, RSV enz. 

De ORen de vakvereriigingen spelen bij deze reorganisaties een geheel 

e i gen ro 1 . 

Duidelijk is dat de vakbeweging op elk der geschetste situaties dient 

in te spelen. 

Het lijkt mij nuttig hierop aansluitend de opvatting van de Industrie

en Voedingsbond CNV te plaatsen. 

Dit standpunt is dat bedrijven, door een permanent aanpassingsproces, 

gericht op innovatie in brede zin gezien, zonder dat daarbij op grote 

schaal werkgelegenheid verloren gaat, moe ten inspelen. 

Het beleid van de Industrie- en Voedingsbond CNV, met betrekking tot de 

werkgelegenheid, sluit hierop aan. 

Staat U mij toe een voorbeeld te geven van een gestuurde reorganisatie 

waarbij de overheid, de vakbonden en de werkgevers direk partij waren, 

echter de positie van de OR-en gekenmerkt kan worden als achteraf-

s i tuat ie. 

Het betreft de reorganisatie van de karton-industrie. Deze is in 

hoofdzaak gevestigd in de provincie Groningen. 

Deze bedrijfstak bestond uit een aantal bedrijven die werkten met een 

zeer verouderd machinepark en produktiemethodiek. 

Op aandringen van de vakbonden is getracht om de werkgevers te laten 

investeren. 

Deze poging strandde. 

Vervolgens is de vakbeweging, die een koude sanering op zich af zag komen, 

in overleg getreden met de Rijks Overheid om de gehele bedrijfstak 

gestuurd te reorganiseren. 

Hierbij was de vakbeweging zich ervan bewust dat dit gepaard zou 

gaan met eenaantal bedrijfssluitingen en een groot verlies aan arbeids

plaatsen. 

De overheid heeft ingestemd met dit initiatief, waarna een herstruk

tureringsonderzoek werd ·ingesteld. 

De werkgevers .... 
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De werkgevers, waarvan het merendeel reeds bij de overheid had 

aangeklopt om steunverleningen, werden verplicht in het onderzoek 

mee te werken. 

Omtrent de voortgang en de uitkomste~-zijn de leden van de vak

bonden regelmatig voorgelicht. 

De positie van de ondernemingsraden werd duidelijk achtergesteld 

in de belangenbehartiging daar ~n het bedrijf ~n de OR feitel ijk 

gekonfronteerd werden met de senario's van het totaalplaatje uit 

de bedrijfstak. 

De ondernemingsraden van de bedrijven hebben geen enkele invloed 

kunnen uitoefenen op het eindresultaat van het onderzoek. 

De vakbeweging had hierin een veel sterkere positie omdat zij 

rechtstreeks zitting had in de beleidsadvieskonunissie. 

Juist in deze fase ontstaat een spanningsveld die te meten is in 

het dualistische karakter van belanghebbenden. 

De vakbeweging wenste het algemeen belang, het in standhouden van 

de bedrijfstak, dit met inachtneming van vergaande konsekwenties 

voor veel werknemers. Dus ook leden betrokken bij deze organisaties. 

De ondernemingsraden wensten elk afzonderlijk de primaire belangen 

van de werknemers in de onderneming te behartigen. Korte termijn beleid. 

Het spanningsveld laat zich duiden door de "petten" welke de OR-leden 

dragen. Zo zijn zij als individu lid van de vakbeweging, die een 

reorganisatie voorstaat, maar ook lid van de OR waar een forse 

reorganisatie of zelfs sluiting dreigde. 

Door een zeer open en zorgvuldige begeleiding van de vakbondsbestuurders 

en met instemmend begrip van de ondernemers is een kortsluiting kunnen 

wo rden voo rkomen . 

Ik stel met genoegen vast dat de reorganisatie een groot sukses 

geworden is, waarbij de sociale knelpunten voor de individuele werk

nemers overbrugd konden worden middels een aanvaardbaar sociaal plan. 

Het mag mijns inziens vermeld worden dat een volledige bedrijfsreorga

nisatie in tri-partite overleg heeft kunnen slagen. 

U zult begrijpen dat de ondernemingsraden pas werkelijk aan hun advies

bevoegdheden toekwamen nadat het herstruktureringsplan door partijen 

aanvaard was. 

Toch moest .•••.. 
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Toch moest daarbij vastgesteld worden dat het uitbrengen van 

een advies zich beperkte tot het uitbrengen van een adv.ies over 

een vaststaand besluit. 

Feitelijk zijn de adviesbevoegdheden van oe OR-en hierbij finaal 

onde rg raven • -- -

Mogelijk ter genoegdoening, dit speelde v66r 1979. 

Vooralsnog is de opvatting van de lndustrie- en Voedingsbond CNV 

dat de medezeggenschap van de OR versterkt dient te worden. 

Een zeggenschapsstruktuur dient ontwikkeld te worden waarbjj de vak

verenigingen en de OR een feitelijke funktionele bevoegdheid krijgen 

bij de veranderingsprocessen in het bedrijfsgebeuren. 

Hierbij mag niet voorbij gegaan worden aan de funktie van het bestuur 

van een bedrijfsledengroep. 

Aansluitend op elkaar dient dan een zorgvuldig beleid gekozen te worden 

waarbij de bedrijven een meer sociaal maatschappelijke funktie zul1en 

k r i jgen. 

Vooralsnog lijkt een tegengestelde beweging gaande, zeker waar het 

de concerns betreft. 

Het is prof. mr. C.A. Boukema die terecht dit signaal reeds vermeldt 

in het blad OR-Informatie, december 1982. 

lk ci teer: 

"Anderzijds zlJn er reorganisaties die worden doorgevoerd met geen 

ander doel dan wijziging te brengen in de zeggenschapsverhoudingen 

in de onde rnem i ng". 

De ondoorzichtigheid van de bedachte juridische struktuur hebben veelal 

een inperking van zeggenschap voor de OR (werknemers) in zich. 

Deze ontwikkeling zal door de vakbeweging met argusogen gevolgd worden. 

Tot nu toe heb ik nog niet stilgestaan bij de regels voor het overleg. 

Welke bevoegdheden heeft de OR en waaraan ontleent de vakbeweging zijn 

bevoegdheden, zeker als het betreft voorgenomen reorganisaties1 

De vakbeweging zal nimmer kiezen voor afbraak van verworven zeggenschaps

bevoegheden. 

Nog steeds is het beleid gericht op het uitbouwen van een volledige 

erkenning van de faktor arbeid. 

De vakbeweging heeft zich een bestaansrecht opgebouwd en in de loop 

der jaren een aantal bevoegdheden verworven. 

lk noem U ...••. 
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Ik noem U: 

de CAO, waarin afspraken over de ontwikkeling van de werkgelegenheid 

geregeld zijn, alsmede het handelen. van de werkgevers bij 
~" . 

voorgenomen reorganisaties etc. 

de WOR* het recht va~ kandidaten stellen, art. 9 lid 2.a. 

Dit is een indirekte invloed. 

het enqueterecht,geeft het recht een enquete te verzoeken aan de 

ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. 

Hiervan wordt sporadisch gebruik gemaakt. Wij hebben dit met 

sukses toegepast. Ik noem U Batco. 

de fusiegedragsrege1s, SER-besluit 1975, waarin bepaald is het recht 

tot gehoord en geinformeerd te zijn. 

de wet op verbindend en onverbindend verklaren van de CAO uit 1937, 

is van belang bij bedrijven vallend onder een bedrijfstak CAO. 

de wet melding kollektief ontslag, Stb 1976, 223, waarin geregeld 

het overleg met de vakbonden alvorens tot ontslag besloten wordt. 

de faillissementswet, bedrijven welke een wanbeleidvoeren. Bij 

loonachterstand van werknemers (leden) is het mogelijk hierin 

zelf initiatieven te nemen. Ook dit middel werd door onze 

organisatie met sukses toegepast. 

Deze verworvenheden zullen ieder op zlJn plaats gebruikt worden als 

het gaat om het voorkomen van ongelimiteerde afbraak van werkgelegen

heid. 

Zelfs indien dit in een spanningsveld met ~en partij tot een konflikt 

leidt mag hiervan niet worden afgeweken. 

Het onderscheid laat zich dan kenmerken in de belangen van makro-beleid. 

De ondernemingsraad ontleent in zlJn algemeenheid zijn bevoegdheden 

aan de wet op de ondernemingsraden. 

Deze bevoegdheden laten zich in hoofdlijnen onderscheiden in: 

het adviesrecht, instemmingsrecht, benoemingsrecht en dit kan uiteraard 

pas funktioneren na gebruik te hebben gemaakt van het llrecht 

op i nformat je". 

Behalve in de WOR zijn ook in andere wetten aan de ondernemings

raad bevoegdheden toegekend. 

Deze bevoegdheden kunnen in het algemeen worden onderscheiden 

in informatierechten en andere bevoegdheden. 

de wet melding kollektief ..... . 
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de wet melding kollektief ontslag, of en in hoeverre het kollektief 

ontslag verband heeft art. 25 WOR, het uitbrengen van een 

advies. 

de Arbowet, 5tb 1980, 664, dat rege It het recht op vooraf overl eg 

met de werkgevers en of recht am gehoord te worden met name 

gericht op de Arbeidsinspektie. Immers, reorganisaties gericht 

op personeelsvermindering kan de minimum ploegenbezetting 

aantastenen daardoor de veiligheid negatief beinvloeden. 

het enqueterecht, art. 349 lid 2 boek 2 B.W. om gehoord te worden 

door de vakverenigingen en advies uit te brengen indien deze 

van dit recht gebruik willen maken. 

de CAO, in veel ['AO's hebben de vakbonden laten vastleggen dat 

overleg gepleegd dient te worden met de OR. 

Oak hier bl ijkt andermaal enoverduidel ijk dat zowel de vakverenigingen 

aJs de ondernemingsraad hun bevoegdheden ontlenen aan dezelfde wetten. 

Het is begrijpeljjk dat dit vrij sneJ kan leiden tot spanningsvelden 

zeker gezien vanuit de positie waaruit elk der partijen opereert. 

Oit spanningsveld kan in belangrijke mate voorkomen worden indien 

op de juiste wijze de informatiestroom op gang gebracht wordt door 

de, ondernemer. 

Met algemene zekerheid kan gesteld worden dat slechts sporadisch 

voJdaan wordt aan art. 31 lid 1 alwaar het recht op informatie 

ge rege I dis. 

Hier gaat het am aIle relevante informatie die de ondernemer schriftelijk 

dient te verstrekken aan de OR. 

Een knelpunt is dat de ondernemingsraad zelf moet vragen om deze 

informatie. 

Indien de OR niet volledig geinformeerd is over het bedrijfsgebeuren 

wordt het uiterst lastig om naar de juiste informatie te kunnen vragen. 

In deze fase treedt de ondernemingsraad of Jeden daaruit in kontakt 

met de vakbeweging. 

Oit funktioneert daar het beste waar de organisatiegraad hoog is. 

Immers, de vakbonds-OR-leden kunnen dan rechtstreeks hun vakbond om 

ondersteuning vragen. 

Heeft de ondernemer volgens afspraken in de CAO eveneens goede kontakten 

met de vakbeweging dan laat de gewenste kommunikatie zich gemakkel ijk 

lei den. 

Oaar waar de ondernemer ..... 
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Daar waar de ondernemer vaag en onduidelijk is zal een proces 

van vertraging optreden, zeker als het reorganisatieplan gepaard 

.moet gaan met een aanzienlijke venninderi~g van het personeels

bestand. 

De ondernemer is zichzelf kennelijk soms niet bewust wat de konse

kwenties kunnen zijn van het niet willen verstrekken van de juiste 

i nformat i e. 

Reorganisaties bij een enkel bedrijf laten zich meestal nog redelijk 

sturen. 

Bij concerns is het door de bank genomen veel moeiljjker om het totaal

plaatje op tafel te krijgen. 

In veel gevallen weten de plant-managers niet eens het fijne van een 

reorganisatieplan. 

Hijns inziens wordt hun dat bewust onthouden. 

Ik zal mij op dit moment onthouden van het noemen van konkrete voor

beelden, maar ze zijn er te over! 

De overlegprocedure wordt hierdoor ernstig vertroebeld en vertraagd. 

In zoln situatle trekken de vakbonden en de ondernemingsraad veelal 

gezamenl ijk op. 

Gekozen zal worden voor een onderzoekfase, dit wordt bereikt doordat 

de OR de ondernemer om uitstelverzoektvoorhet uitbrengen van een 

advies omdat zij nog niet in redelijkheid tot een oordeel kan komen. 

In deze fase treden de bonden in overleg met de ondernemer waarna 

de fase van onderhandelen intreedt. 

Wanneer de bonden zover in hun onderhandelingen gevorderd zijn dat 

een akkoord mogelijk lijkt, wordt de ondernemingsraad bijgetankt en 

afgesproken dat overgegaan kan worden tot advisering. 

In deze vorm van werken zal het spanningsveld tussen de bonden en 

de OR nlet meetbaar zijn. 

Er doen zich echter situaties voor waar de organisatiegraad in de 

OR heel laag is. 

Hij is een concern bekend waar bij een tweetal aan elkaar gelieerde 

bedrijven een reorganisatie dient plaats te vinden met groot verlies 

aan arbeidsplaatsen. 

Elk der ondernemlngen heeft een ondernemingsraad. 

In bedrijf A bestaat de OR uit leden welke nlet aangesloten zijn bij 

een vakvereniging,terwijl bij bedrijf B de organisatiegraad erg hoog 

is. 

De bonden hebben in overleg met de leden nagegaan of een aanzienl ijke 

arbeidstijdverkorting met inlevering van een stuk loon een oplossing 

zou kunnen zijn ••.•... 
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zou kunnen zi jn. 

De OR in bedrijf B stemt met dit voorstel in en brengt aldus een 

advies uit aan de ondernemer. 

Bij het bedrijf A brengt de ondernemingsraad een negatief advies 

uit op dit voorstel maar qaat hierbij akkoord met een drastische 

inkrimping van de werkgelegenheid. 

Ik stel vast dat deze OR-leden niet bereid bl ijken te zijn om te 

praten over herverdeling vail werkgelegenheid. 

Het persoonlijk belang prevaleert. 

De situatie die hierdoor ontstaan is behelst een groot spanningsveld 

tussen de beide OR-en enerzijds en een gedeeltel ijke instemming 

naar de vakbonden. 

Andermaal speelt nadrukkelijk de positie van het dragen van m~er 

"petten" een belangrijke rol, in dit geval voor georganiseerde OR

leden een positieve. 

Hoe worden een aantal gedragsregels voor reorganisaties bepaald, 

zou U zich kunnen afvragen. 

De vorm van het overleg wordt in de regeJ vastgelegd in de CAO. 

Ik heb een greep gedaan naar een willekeurig gekozen bedrijf. 

In de met dat concern overeengekomen kollektieve arbeidsovereenkomst 

staat de procedure voor het overleg bij reorganisaties als voIgt 

omschreven. 

Om niet nadrukkelijk aan te geven om welk bedrijf het gaat heb ik de 

naam gewijzigd in ORA. 

1. ORA zal niet overgaan tot gedwongen kollektief ontslag van werknemers 

(in de zin van de Wet Melding Collectief Ontslag), tenzij bijzondere 

omstandigheden hiertoe noodzaken. 

Indien deze bijzondere omstandigheden zich naar de mening van ORA 

voordoen zal ORA het overleg met de vakverenigingen openen. Tevens 

zal de werkgever de ondernemingsraad - overeenkomstig het bepaalde in 

de Wet op de Ondernemingsraden - in de gelegenheid stellen advies uit 

te brengen. Niet eerder dan 6 maanden nadat de ondernemingsraad advies 

heeft uitgebracht dan wei redelijkerwijs advies had kunnen uitbrengen, 

en niet dan na een nieuw gesprek met de vakverenigingen, zal ORA, indien 

gebleken is dat gedwongen ontslagen niet kunnen worden voorkomen, hier

toe overgaan. ORA zal z;ch gedurende de periode van 6 maanden inspannen 

om de werknemers van wie de arbeidsplaats gaat vervallen te bemiddelen 

naar een passende nieuwe werkkring, bij voorkeur binnen de eigen onder

neming van de werknemer dan weI bij een andere tot ORA behorende 

onderneming .•..... 
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onderneming. 

Indien zich als gevolg van externe faktoren ontwikkelingen voordoen, 

waarbij het van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd 

de genoemde termijn van 6 maanden aan te houden, dan is het mogel ijk 

hier in overleg met de vakorganisatii'van af te wijken. 

2. ORA zal de vakverenigingen tweemaal per jaar uitnodigen teneinde hen 

te informeren omtrent de algemene gang van zaken in de onderneming. 

Hierbij zullen met name ontwikkelingen op het gebied van de werkge

legenheid ter sprake komen, alsmede de effekten van de geleidelijke 

personeelsreduktie via efficiency-maatregelen. 

In het kader van deze besprekingen zal ORA eenmaal per jaar schrifte-

1 iJkaan de vakverenigingen meedelen, wat de .verwachtingen zijn 

omtrent de ontwikkelingen van het aantal arbeidsplaatsen bij ORA in de 

komende twaalf maanden. Indien gedurende deze periode bl ijkt dat de 

werkelijke ontwikkelingen aanmerkelijk afwijken van de verwachting, 

dan zal ORA de vakverenigingen hiervan in kennis stellen en hen 

tussentijds uitnodigen voor een gesprek. 

Hier wil ik opmerken dat het bedoelde overleg inzake de werkgelegen

heid niets voorstelt omdat het bedrijf feitelijk niet bereid is om 

inzicht te geven in het werkelijk concern beleid. 

Wij mogen rommelen aan de franje van het beleid. 

3. Indien de werkgever plannen - waaronder begrepen investeringsplannen -

voorbereidt die tot een duidelijke verandering in de bedrijfssituatie 

aanleiding kunnen geven en waarover hij verplicht is advies aan de 

ondernemingsraad te vragen, dan zal de werkgever hiervan tegelijk 

met de advies-aanvraag aan de ondernemingsraad, mededeling doen aan 

de vakverenigingen. De werkgever zal hierbij tevens een inzicht geven 

in de overwegingen die aan deze plannen ten grondslag hebben gelegen. 

Bovendien zal de werkgever de vakverenigingen die informatie verschaffen 

die zij redelijker wijs nodig hebben om hun zienswijze over de plannen 

te geven. 

4. De werkgever zal ieder organisatie-onderzoek door een extern bureau 

van tevoren aankondigen bij de ondernemingsraadj ieder onderzoek door 

een interne organisatie-afdeling waarvan aannemelijk is dat het sociale 

konsekwenties kan hebben, zal eveneens van tevoren bij de ondernemings

raad worden aangekondigd. 

De vakorganisaties zul1en op de hoogte gesteld worden van het voornemen 

een organisatie-onderzoek bij de ondernemingsraad aan te kondigen. 

De werkgever zal •... 
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De werkgever zal aan de ondernemingsraad mededeling doen van de 

overwegingen die tot het instellen van het onderzoek hebben geleid 

en van de doelstellingen die met het onderzoek beoogd worden. 

5. De werkgever verbindt zich tegenover elk der vakverenigingen, in 

geval van het voorbereiden en tot stand brengen van fusies met andere 

ondernemingen, zich te zullen houden aan het SER-besluit Fusiegedrags

reg.e Is 1975. 

6. De werkgever zal de werknemers in staat stellen te solliciteren naar 

vakatures die bij ORA ontstaan, alvorens tot externe werving wordt 

overgegaan. 

7. De werkgever zal iedere vakature die niet door interne overplaatsing, 

waaronder ook begrepen wordt overplaatsing tussen twee werkgevers 

(als bedoeld in artikel 1 onder a) vervuld kan worden, ter kennis 

brengen van het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

8. De werkgever zal een scholingsbeleid voeren dat er mede op gericht is 

werknemers door middel van her- of bijscholing in staat te stellen 

andere funkties te vervullen. 

9. Ten aanzien van gehandicapten en mogelijk andere kwetsbare groeperingen 

zal - mede op basis van adviezen van bedrijfsgeneeskundige diensten -

zoveel mogel ijk worden getracht te bewerkstelligen dat deze in het 

arbeidsproces opgenomen zullen worden dan weI betrokken zullen blijven. 

Rest bij mij de vraag op welke wijze dit geheel geplaatst kan worden 

in het licht van het thema van deze dag I~at doet reorganisatie 

s I agen III 

Ik wil hiervoor nog een voorbeeld aanhalen, waarin heel duidel ijk 

herkenbaar is wat een reorganisatie niet doet slagen en wat weI ! 

Hoe vreemd het ook mag klinken, beide herkenningspunten zijn terug 

te vinden in het drama van Gelder Papierfabrieken N.V. 

De inzet van het concern was om een aantal forse saneringen door te 

voeren in enkele papierfabrieken. Reden1 

Overproduktie, overkapaciteit, konkurrentie, s1echte prijzen, hoge 

energiekosten en vult U maar in. 

Kortom de leiding van het concern had het hele gebeuren niet meer 

in de hand. 

Zij wisten bij benadering niet waarmee ze werkel ijk bezig waren. 

Het klinkt U misschien wat vreemd in de oren, ik kan U echter 

benadrukken redelijk geinformeerd te zijn, daar de onderhandelingen 

over de totale ontrafeling mede door mijzelf gevoerd werden. 

De ondernemingen werden met de meest vreemde opdrachten gekonfronteerd 

zodat het ondenkbaar ..... . 
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zodat het ondenkbaar was dat de plant-managers de ondernemingsraden 

naar behoren van informatie konden voorzien. 

Plannen om het bedrijf Wapenveld te sluiten werden gevolgd door een 

ruiling om de plant Velsen te sluiten. 

Surs~ance van betaling kon geen verbetering brengen. 

In een noodsprong werd nog getracht om de gezonde bedrijven in 

een aparte holding onder te brengen om deze uit het concern te 

redden, terwijl de zogenaamde slechte bedrijven, waaronder de papier

fabrieken ondergebracht zouden worden in een slechte poot. 

Voor laatstgenoemden zou vervolgens het faillissement worden aange

vraagd. 

U herkent hierin een eerste poging om de Wet Overgang Ondernemingen 

(WOO) - BW art. 1639 te omzeilen door het vinden van een zogenaamde 

liS te rf-hu i s-kons t ruk t i e" • 

In de sterfhuiskonstruktie levert de WOO geen prob1emen op, geen 

botsing met art. 42.a WW-wet. 

De ondernemingen worden eerst samengebracht in bepaalde rechtspersonen, 

met behoud van rechten voor aIle werknemers, vervolgens gaan de 

levensvatbare ondernemingen door, de "ver loren" vennootschappen gaan 

failliet. 

Deze ondernemingen worden dan niet weer overgenomen en kunnen hun 

werknemers zonder meer naar art. 42.a WW verwijzen. 

Zowel van Gelder Papier als de werknemers zouden bij deze konstruktie 

gebaat zijn, tenzij betere oplossingen gevonden konden worden. 

Ook dit plan ging niet door omdat het niet volledig gepresenteerd 

kon worden, noch aan de COR, n6ch aan de bonden. 

Het faillissement volgde. 

De beide bewindvoerders, mr. Grosheide en mr. de Kort, verzamelden 

zich inzicht in de chaos. 

Zij stonden hierbij open voor ideeen van vakbonden en ondernemings

raden van de werkmaatschappijen met als doel om overlevingskansen te 

scheppen. 

Ik wi1 benadrukken de enorme inzet welke verricht is door de afzonder

lijke ondernemingsraden van juist die bedrijven welke aanvankelijk 

met akute sluiting bedreigd werden. 

Hun inzet, door het opstellen van eigen overlevingsplannen, de wijze 

van kommunikatie met de achterban en naar de vakbeweging is binnen 

het raam van de enorme spanning bewonderenswaardig. 

WeI is het een situatie geworden waarbij elk der ondernemingsraden 

voor hun eigen bedrijf vochten en met sukses. 

De centrale vakbondsbestuurders 
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De centrale vakbondsbestuurders hebben dit spanningsveld op de juiste 

wijze weten aan te voelen. 

Een ding moet hierbij echter niet onderschat worden. 

Als de vakbeweging ~n de ondernemingsraad op eigen initiatief 

bij de ondernemer om informatie moet-~ankloppen dan wordt reeds 

de verkee rde we rkw ij ze gekozen. 

De on'dememe,r die be reJ dis om genoemde pa r t i j en se r iew s te nemen 

za 1 e r voor zorgenda t deze kont i nu geinformee'rd zi jn. 

Een reorganisatie laat zich dan in de tijd aanmelden waarmee veel 

onnodig tijdverlies voorkomen wordt en de acceptatie sterk bevorderd. 

Ik ben daarom van mening dat indien de leiding van het bedrijf een 

volwaardige openheid wil betrachten en daarin de positie van de 

vakverenigingen en OR voJledig wil erkennen, dit een reorganisatie 

zal do en slagen. 

F.W. Hanko 
15 maart 1983 
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