
Tot de externe kommunikatie behoren ook onze contacten
met de media; voornamelijk de regionale, maar soms ook de
la ndelijke en de vakpers.
Ook dat is met de tijd gegroeid. Lezen we in 1 975 in het per-

soneelsblad nog een reactle op "foutieve berichtgeving", in

1983 is er sprake van een bijeenkomst met de regionale
pers. Daar werd de komplete gang van zaken uit de doeken
gedaa n.

Regelmatig worden de betreffende journalisten op hun of ons
verzoek ontvangen voor het geven van achtergrondinforma-
tie. De ontwikkelingen brengen met zich mee dat steeds
meer open gekommuniceerd wordt over prestaties en eventu-
ele problemen, o.a. op het gebied van milieuhygiene.

Communicatie: steeds beter geïntegreerd in ons
dagelijks funktioneren
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Report opgehever

zeker een nieuw jaar, mogelijk een
nieuwe toekomst!
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Het is allemaal goed geregeld. Tegenwoordig heeft elke
lokatie zijn Ondernemingsraad en een vertegenwoordiging
in de Groepsondernemingsraad.

Van daaruit worden enkele leden afgevaardigd als lid van
de Centrale Ondernemingsraad Akzo Nederland (CORAN).
Elke raad heeft zijn eigen voorzitter en is als zodanig zelf-
standig. Periodiek wordt er vergaderd.
Met de resultaten van de eigen vergadering gaat men
naar de overlegvergadering met de bestuurder. Het voor-
zitterschap wordt daar afwisselend door de bestuurder en
de OR-voorzitter vervuld.

Dat alles kwam niet vanzelf tot stand, maar vanuit een
groeiproces dat zich lang geleden inzette. AKU/Akzo liep
niet achter de feiten aan en leverde een grote bijdrage
aan wat nu ingeburgerd is als de OR. Ook de Kleefse
Waard was daar nauw bij betrokken.

AKU had in 1932 al een fabriekscom m issie; die van de
Kleefse Waard dateert van de start in 1 943. In oktober
1945 meldt De Spindop al in het kort wat tijdens de verga-
dering van 19 september aan de orde kwam. Enkele punten:
de instelling van een jubileumfonds, de noodzakelijke herstel-
lingen aan AKU-woningen, het euvel van het "schaften om 9
uur", de vergoeding van loonderving door het Fonds voor
Bijzondere Bijstand en de vraag van de bouwafdeling om
twee vertegenwoordigers in de fa briekskom m issie in plaats
van één.
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Uit een publikatie van september 1 947 blijkt dat toen al op
AKu-niveau een Ondernem ingsraad bestond met liefst 31

leden. Een ingewikkeld schema geeft de veftegenwoordigin-
gen vanuit de lokaties aan. Er worden termen gebruikt als
Fabrieksraad, Contactcommissies, Fabriekscomrnissies
Mannelijk en Fabriekscom m issies Vrouwelijk personeel,
Beambtenraad en Beambtenraad Hoger Personeel. De heer
Vlug is dan voorzitter van de Fab riekscom missie en daarvoor
vrijgesteld.

Over de noodzaak van een wettelijke regeling is destijds veel
gepraat. Feit is dat begin 1 950 de Wet op de Onderne-
mingsraden (WOR) de Staten Ceneraal met vlag en wimpel
passeert. Binnen drie jaar dient elke werkgever die 25 of
meeT personen in dienst heeft, een OR in te stellen.

ln het personeelsblad volgt een trotse reaktie van AKU: "Hoe
anders en hoeveel beter staan de zaken bij ons. Wat het
overleg met personeelsvertegenwoordigingen betreft, heb-
ben we met elkaar een jarenlange enraring (fa briekscom mis-
sies sinds 19521 en hoewel we er straks misschien
organisatorisch het een en ander aan zullen moeten verande-
ren, zijn we ook met ons "Reglement op het Kernwerk" de
WOR weer een paar jaar vooruit geweest".

De WOR van 1 950 regelt de medezeggenschap slechts in
grote lijnen. De OR is een orgaan van gezamenlijk overleg.
Er is dus nog geen sprake van gelijkwaa rdigheid. De bestuur-
der is voorzitter en bepaalt de richtlng.

Door de tweede WOR in 197 1 verandert dat enigszins.
Deze bepaalt onder meer dat de gekozen leden vooroverleg
kunnen plegen. Weliswaar krijgt de OR nu meer bevoegdhe-
den, maar gaandeweg tekent zich de behoefte aan meer zelf
standigheid af.

Aan die wens komt in 1 979 de derde WOR tegemoet en wel
met twee belangrijke wijzigingen:
- de OR wordt zelfstandjg, doordat de bedrijfsleiding er geen
deel meer van uit maakt; de OR krijgt een eigen voorzitter;
- de Overlegvergaderlng wordt ingevoerd voor het overleg
tussen de OR en de onderneming.

Zo ook op De Kleef. De heer Vlug wordt de eerste voorzitter.
Daarna volgen de heer Eybersen en de heer Van Buuren.
Cesprekken met de twee laatstgenoemden maken duidelijk
dat de OR heel wat voor de kiezen heeft gehad. Ter illustra-
tie worden de personeelsbestanden van de jaren 1 957 en
1993 genoemd, resp. circa 2500 en 9751

De heer Eabersen

de heer Von Buuren
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De lijst van onderwerpen waarmee de raad zich heeft bezig-
gehouden is indrukwekkend, maar te lang om hier te plaat-
se n.

Kort samengevat gaat het om drie periodes en hoofdthema's:
* eind jaren zestig: de eerste wachtgelders. 1975 - 1982: herstructurering en aanvullende

maatregelen* 
1 987 toi nu: efficiency-operaties, invoering van de

business unit-organisatie en van de
Akzo-topstructuu r.

Belangrijke zaken die de OR vanuit de onderneming, de divi-
sie of de groep te behandelen kreeg. Maar ook onderwerpen
waarbij heden en toekomst van de lokatie voorop staan. ln
dat verband werd driemaal gebruik gemaakt van het wette-
lijk geregelde in itiatiefrecht.

Mening en aanbevelingen van de OR werden vastgelegd in
lnitiatiefnota's:
"Wie maakt wie ziek?" in 1982 over de oorzaken van ziekte-
ve rzu im.
"Toekomst van de Kleefse Waard" in I986.
"Steeds beter" in 1 988, waarin de OR aandringt op jaarlijkse
deelpla n nen voor de lokatie.

Resultaten zijn moeilijk te meten. Slechts na geruime tijd kan
vastgesteld worden dat het signaleren van problemen, het
doen van voorstellen en het bespreekbaar maken van
thema's, van invloed zijn geweest op de ontwikkelingen bin-
nen de onderneming.

Medezeggenschap is ook medeverantwoordelijkheid en dat
past helemaal in deze tijd. De OR is een niet meer weg te
denken volwassen instituut geworden.

WIEMMKT
WIEZIEK

WIEMAAKT
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De Kleefse Waard heeft wat met energie; op z'n minst een
zeer intieme relatie. Die is dan niet ingegeven door liefde,
maar door bittere noodzaak.
Het is immers ondenkbaar dat er in het bedrijf geen voor-
zieningen zouden zijn bij stroomuitval. De doorstroming
van de vlscose in de vele en ingewikkelde leidlngen in de
spinnerij zou plotseling stil staan. De viscose zou stollen.
Dan zou het bedrijf voor een flinke periode stilliggen in.
afwachting van vernieuwing van een groot deel van de
installaties.

Andere aspecten van energie zijn dat ze een belangriik deel
van de kostprljs uitmaakt, dat je er zulnig mee om moet gaan
en dat verontreiniging van het milieu tot een minimum
beperkt d ient te blijven.

Kleinschaligheid ging langzaam maar zeker over in grootscha-
ligheid. 1n '43 startte de energiecentrale van FS met een
kolengenerator van 7000 kilowatt. Nu is met trots aangekon-
digd dat voor het eind van dit jubileumlaar een warmte/
krachtcentrale van maar liefst 50 megawatt in bedrijf zal
worden gesteld. Energie: de slagader van een continubedrijf.

Het enorme belang van energie komt door de geschiedenis
van de lokatie heen steeds weer naar voren. Zo is, om bij sto-
r'ngen over Ie ku-ren gaan op een aroete roorzicning.
samenwerking met het openbare net van grote betekenis.
Wa rmte/ kracht-koppeling was voor FS vanaf het begin al een
begrip.

Overzicht tutbine hol 0uni Í 949)
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Een kolengenerator met een kapaciteit van 7000 kilowatt
voorzag de lokatie in 1943 van stroom en stoom. Het is de
oudste turbine van ons land. Stroom moest regelmatig wor
den bijgekocht, vooral gedurende de winter. Die stroom
kwam dan van de elektriciteitscentrale in Nijmegen. Het
omgekeerde, overtollige capaciteit verkopen, was weitelijk
niet mogelijk. Maar nood breekt wet. Toen de centrale in
Nijmegen door oorlogsgeweld uitviel, kon een beroep worden
gedaan op de Kleefse Waard. Het bedrijf zelf lag overigens
stil. Van september 1944 tot juli 1945 voorzag de lokatie de
gehele bevolking van de Veluwezoom van elektriciteit.

Na 1945 werden er nog twee turbines bijgeplaatst om de uit-
breiding van de produktie voor te kunnen blijven: een van
7000 kilowatt en een klei-
nere van 1 500 kilowatt.

Dan komt de produ ktie
van CMC op gang.
De derde straat voor bii
zondere rayonsoorten
wordt gebouwd. Voor deze
en mogelijke toekomstige
u itbreidingen is weer meer
energie nodig. En er wor-
den geen halve maatrege-
len genomen. ln 1 957
wordt een vierde tu rbine
in bedrijf gesteld. Het
stoomverbruik komt 20
procent gu nstiger te lig-
ge n.

Zoals al gezegd heeft onze energiecentrale, met name
gedurende de zomer, energie over en komt het in de winter-
periode kapaciteit te kort. Bij een tekort kan worden terug-
gevallen op het openbare net; bij een overkapaciteit kan
overtollige energie nog niet aan het net worden geleverd.
De. technische mogelijkheden zijn nu zo ver gevorderd dat
ook dat laatste wettelijk kan worden geregeld. Daarnaast is

het beleid van de Provinciale Elektriciteitsmaatschappij voor
Celderland en Flevoland op energiebesparingen gericht.
Samenwerking met de industrie in warmte/kracht-koppeling
past in dat beleid.

Met de Provinciale Celderse Energie Maatschappij IPGEM) is
in oktober 1 991 een gezamenlijke vennootschap opgericht:
Warmte/kracht centrale Kleefse Waard VOF genaamd. De
bouw is in juni 1992 gestart en aan het eind van diï jaar zal
de centrale rnet een capaciteit van 50 megawatt gereed zijn.
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